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Förste Hefle. 

Fóstbræðra Saga 

ved Konrad Gislason, 



DET NORDISKE LITERATUR-SAMFUND. 

Det nordiske Literatur-Samfund har til Formaal at 
udbrede Kundskab til Nordens ældre Literatur, navnlig ved at 
udgive nordiske Oldskrifter paa en med Almenhedens Tarv 
overenstemmende Maade^ og ved at udbrcde disse i saa vid 
en Kreds som muligt. Samfundet vil derfor nærmest foranstalte 
Haandudgaver af de vigtigste islandske og andre oldnordiske 
Skrifter med en vel bearbejdeí Text, og vil ved Siden 
heraf ogsaa soge at fremkalde lignendc Udgaver af de senere 
Sprogmindesmærker, navnlig af Levningerne fra vor egen 
Middelalder. Men da Kundskaben til Nordens Oldsprog 
er saa lidet udbredt, vil Samfundct, i det mindste indtil 
Tilvejebringelsen af andre fornodne Hjælpemidler gjör det 
overíledigt, ledsage hine Textudgaver med Oversættelser 
eller saadanne Oplysninger^ som ere nedvendige til fuld- 
stændig at forstaae det udgivne. De af Samfundet be- 
sargede Skrifter skulle indrettes saaledeSj at Texterne og 
Oversættelserne eller Oplysningerne kunne samles i særskilte 
Bind. Samfundets Love ere: 

§ 1. Sarafundet har til Formaal^ at fremme. Kund- 
skab til Nordens ældre Literaíur^ nærmest ved at udgive 
og udbrede nordiske Oldskrifter og de til disses Benyttelse 
fornedne Hjælpemidler. 

§ 2. Aarlig afholdes i Kjebenhavn et Mede, hvor- 
paa samtlige Medlemmer have Stemmeret. 

§ 3. Til at bestyre Samfundets Anliggender vælges 
paa det aarlige Mede et Raad af 5 Medlemmer. Af disse 
afgaae efter det förste Aar tre, næste Aar tOj og saa fremdeles. 



(Midlertidigt Titelblad.) 
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Midlertidigt Forord. 

JP osthr'ódre-SfiffCí haves i fíere^ deels fuldstœndige^ 

deels ufuldstœndige Bearbeidelser fjf, Grónlands histo- 

riske Mindesmœrker 11 265—-70^, hvoraf tre ere op- 

hevarede i gamle Memhraner og forfjene desaarsag^ 

fremfor de Óvrige^ at udgives i deres Heelhed^ 

Nœrværende Hefte indeholder tvende snadanne 

ufuldstændige Bearbeidelser ^ der dog sivpplere hinan- 

den^ nemL 

n den^ der findes i SkÍndbogen AM. 1S2 FoL^ samt 

i Papirsafskriften deraf AM. 566 B i Qvart^ 

hvilken Afskrift er taget mcdens Skindbogen end- 

nu var noget fuldstœndigere end den nu er {anf, 

St, Side 526)» Skindbogen er naturligviis henyt- 

tet saa langt den naar {neml, Begyndelsen til 

Slutningen af Ordene at minni stormr standi af 

Þormóði, Side 6^ Lin, 28; samt fra Begyndelsen 

af Ordene klæðum; því at þeir áltu sökott, 15'®, 

til Slutningen af Ordenc færðir góðar; lagði ok, 30^'^), 

og dertil fÓiet Resten af det af denne BearheÍ- 

delse Ophevarede (6-®—15®®, 30®^—63®) efter 

Afskriften. 



//) den^ der staaer i den saakaldte Hauksbók QAM, 

544 i Qvart, Jf, anf, St, S, 255^ 265—66,^ hvor 

dog,^ paa det forste Sted^ denne Bearheidelses hÖie 

Ælde uden Tvivl fremhœves for stærkt)^ og som 

udgjÖr SÍutningen af Heftet {fra 63®). 

Resten af denne Udgave skaí indeholde\ Sagaen 

í/íer Flateyjarbók; Anmærkninger; Forklaring over Qva-^ 

dene,^ ved afdöde Dr, Svb, Egilsson\ en dansk Over- 

sættelse,^ ved llr, Registrator S, Thorlacius) samtTitel- 

hlad og Forerindring til det Hele, 
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1- A dögum hins helga Olafs konungs voro margir 

höfðingjar under hans konungdæmi, ekki at cins í Noregi, 

heldr í Öllum löndum, þeim er hans konungdómr stóð yfir; 

ok voro þeir aller mest virðir af guði, er konungi likaöi 

bezt við. í þann tíma var hÖfðingi ágætr á íslandi, í 

ísafirði, er Vermundr het; hann var Þorgríms son, bróðir 

víga-Styrs. Vermundr hafði bústað í Vazfiröi, líann var 

vitr ok vinsæll. Hann átti konu þá er ÞorbjÖrg het — 

hón var köllut Þorhjörg digra — dóttir Ólafs pá. Hón 

var vitr kona ok stórlynd. Jafnan er Vermundr var ekki 

heima, þá rjeð hón firir heraði ok firir mönnum; ok þólti 

hverjum manni sínu ináli vel komit, cr hón rjeð firir. 

fat barst at einhverju sinni, þá er Vermundr var ekki heima, 

at Grettir Ásmundar son kom í ísafjörð, þá er hann var 

sekr; ok þar sem hann kom, hafði hann þat nærr af hverjum, 

er hann kallaðilil; ok þó at hann kallaði þatgefit, eða þeir 

er laust Ijetu feit, þá voro þær gjafir þannveg, at margir 

menn mundu sitt fje ekki laust láta firir honum, ef þeim 

sýndiz ekki trÖIl firir dyrum. Því sÖfnuðu bændr ser liði, 

ok lóku Gretti höndum, ok dæmdu hann til dráps, ok reistu 

honum gálga, ok ætluðu at heingja hann. Ok er Þorbjörg 

veit þessa firirœtlan, fór hón með húskarla sína til þess 

s 



4 FÓSTBRÆDRA saga. 

mannfundar, er Grettir var dæmdr; ok þar kom hón at, 

sem gálginn var reistr, ok snaran þar við festj ok Grettir 

þegar til leiddr; ok stóð þat eitt firir lífláti hans, er menn 

sá för Þorbjargar; ok er hón kom lil mannfundar þess, þá 

spyrr hón, hvat menn ætluðuz þar firir. Þeir sÖgðu sína 

íirirætlan. Hón segir: „Oráðligt sýniz mer þat, at þér 

drepit hann; því at hann er ættstórr maðr ok mikils verðr 

íirir afls sakir ok margrar atgervi, þó at hann sje ekki 

gæfumaðr í öllum hlutum, ok mun frændum hans þikja 

skaði um hann, þótt hann sje við marga menn ódæll.” Þeir 

segja: „Ólífissmaðr sýniz oss hann vera; því at hann er 

skógarmaÖr ok sannr ránsmaðr.’’ ÞorbjÖrg mælti: „Ekki 

mun hann nú at sinni af lííi tekinn, ef ek má ráða,’* Þeir 

segja; „Hafa muntu ríki til þess, at hann sé ekki af lífi 

tekinn, hvárt sem þat er rjett eða rangt.” Þá Ijet Þorbjörg 

leysa Gretti, ok gaf honum líf, ok bað hann fara þangat 

sem hann vildi. Af þessum atburð kvað Gretlir kviðling 

þenna: 

Munda ek sjálfr 

í snöru egnda 

hölzti brátt 

hÖfði stinga, 

ef Þorbjörg 

þessu skaldi 

Chón er allsnotr) 

ekki byrgi. 

í þessnm atburði má hér sýnaz, hversu mikill skörungr 

hón var. 

2. Hávarr hét maðr; hann var Klepps son; hann bjó 

á bæ þeim, er heitir at JÖklakeldu. Hávarr var kynjaðr 

sunnan af Áltanesi, ok hafði farit þaðan firir víga sakir; 

því al hann var mikill vígamaðr ok hávaðamaðr ok ódæll. 

4 



FÓSTBRÆÐRA SAGA. 5 

Hann átti konu þá er Þórelfr hét; hón var brciðflrzk at 
/ 

kyni; hón var dóttir Alfs ór Dölum, göfugs manns ok 

ágæts. Hávarr ok Þórelfr áltu son þann er Þorgeirr hét; 

hann var bráðgjörr maðr ok mikill vexti ok sterkr ok 

kappsfullr; hann nam á unga aldri at hlífa sér með skildi 

ok vega með vápnum. Bessi hét maör, er bjó í ísafirði; 

hann bjó á bæ þeim, cr á Dyrðilmýri heitir; hann átti þá 

konu, er Þorgerðr hét. Son þeira hét Þormóðr; hann var 

þegar á unga aldri hvatr maðr ok hugprúðr, meðalmaðr 

vexti, svartr á hárslit ok hrokkinhærðr. í þenna tíma bjó 

á Reykjahólum á Reykjanesi Þorgils Ara son; hann var 

mikill hÖfÖingi, vitr ok vinsæll, ríkr ok ráðvandr. Illugi 

hét bróðer hans, hirðmaðr ens heilaga Olafs konungs; hann 
f 

var farmaðr mikill^ ok var jafnan annan vetr með OlaQ 

konungi, en annan á Reykjahólum; hann hafði út kirkjuvið 

ok skálaviÖ. Þeir bræðr, Þorgils ok Illugi, voro synir Ara 

Ólafs sonar, Úlfs sonar ens skjálga, cr nam Reykjanes, 

Högna sonar ens hvíta, Ótryggs sonar, Óblauðs sonar, 

HjÖrleifs sonar konungs. Þorgcrðr hét móðer þeira Þorgíls 

ok Illuga; hón var dóttir Álfs ór Dölum; móðer Álfs var 

Hildr, Þorsteins dóttir ens rauða, Óleifs sonar ens hvíta, 

Ingjalds sonar, Fróða sonar; móðer hans var Þóra, dóttir 

Sigurðar orms í auga; móðer Sigurðar var Áslaug, dóttir 

Sigurðar fáfnisbana. Þorgeirr Hávars son var systrungr 

Þorgils Ara sonar. Þorgeirr ok Þórmóðr óxu upp í ísafirði, 

ok var snemmendiss vingan mcð þeim, því at þeir voro í 

mörgu skapglíkir. Snemmendiss sagði þeim svá hugr um, 

sem síðarr bar raun á, at þeir mundu vápnbitnir veröa; 

því at þeir voro ráðnir til, at láta sinn hlut hvergi eða under 

lcggja, við hverja menn sem þeir ætti málum at skipta; 

meirr hugðu þeir jafnan at fremd þessa heims lífs, en at 

dýrð annars heims fagnaðar. Þvi tóku þeir þat ráð með 

5 



6 FÓSTBRÆÐRA SAGA. 

fastmælum, at sá þeira slcyldi hefna annars, er lengr lifði. 

£n þó at þá veíi menn kristnir kallaðer, þá var þó í þann 

tið ung kristni ok mjÖg vanger, svá at margir gneistar 

heiðninnar voro þó þá eptir. Haföi sú siðvenja verit höfð 

frcgra raanna, þeira er þat lögmál settu sín í millij at sá 

skyldi annars hefna, er lengr lifði: þá skildu þeir ganga 

under 3 jarðarmen, ok var þat eiör þeira. Sá leikr var á 

þá lund; at rísta skyldi 3 torfur ór jörðu, langar; þeira 

endar skyldu aller fastir í jÖrðu, ok heimta upp lykkjurnar 

svá at menn mætti ganga under. Þann leik frömdu þeir 

Þormóðr ok Þorgeirr í sínum fastmælum. Þormóðr var 

nokkuru ellri, en þó var Þorgeirr sterkari. Uppgangr þeira 

gerðiz brált mikill. Fara þeir víða um herut, ok voru ekki 

vinsælir; töldu margir þá ckki vera jafnaðarmenn. HÖfðu 

þeir hald ok traust hjá feðrum sínum, sem ván var at; 

viröu margir menn, sem þeir héldi þá til rangs. En þeir 

menn, sem vanhluta þottuz verða firir þeim fóstbræörum, 

fóro á fund Vermundar, ok báðu hann koma af sér þessum 

vandræðum. Vermundr bauð Hávari ok Bersa á sinn fund, 

ok sagði þeim, at mönnum líkaði lítt til sona þeira — „Ertu, 

Háfarr, utanhéraðsmaör’^ segir hann „ok hefir setz hér niðr 

at engiss manns leyíi; hÖfum vér ekki amaz við byggð þína 

hér lil; en nú sýniz mér standa af Þorgeiri syni þínum 

órói ok stormr; viljum vér nú, at þú færir bústað þinn ok 

byggð brott ór IsaQrði. En Bcrsa ok son hans munu vér 

af því ekki á brott reka, at þeir ero hérkynjaöer; vjæntum 

vér ok, at minni stormr standi af Þormóði, ef þeir Þorgeirr 

skiljaz”, Háfarr svarar: ,,Ráða muntu því, Vermundr, at 

vér munum ráÖaz í brott ór Ísaíirði með fje várt; en ekki 

veit ek, nema Þorgeirr vill ráða vistum sínum’’. Nú eptir 

þessa þeira ráðagcrð ferði Hávarr hústaö sinn suðr lil Borgar- 

fjarðar, ok byggöi þar sem nú heita Hávarstopter. Þorgeirr 
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var þá ýmist með feðr sínum eða vestr í Ísaíirði með Þor- 

móði; ok var hann mÖrgum mönnum nokkurr andvaragestr, 

þar sem hann kom, þó at hann vcri á ungum aldri. Löngum 

var hann á Reykjahólum með Þorgilsi frenda sínum, ok 

hafði af honum gott yfirlæti. Mikit vinfengi var með þeim 

Ara ÞorgiJs syni þegar á unga aldri, ok hjelz þeira vin- 

feingi meðan þeir lifðu háðer. Jöðurr het maðr, er bjó á 

bæ þeim, cr heitir á Skeljabrekku, Hann var garpr mikill 

ok hÖfðingi, údæll ok lítill jafnaÖarmaðr við marga menn, 

ríkr í heraðinu ok stórráðr, vígamaðr mikill, ok bætti mena 

sjaldan fe, þótt hann vægi. Þat bar al einn vetr, at Jöðurr 

ok húskarlar hans fóru út á Akranes at mjölkaupum. í 
þciri för kom hann til Hávars, ok bað, at hann mundi Ijá 

honum hest út á nes. Hann leði honum hestinn — „Ok 

vil ek, at þú látir hestinn her epter, cr þu ferr aptr, ok 

hafir þú ekki leingra’’, Jöðurr kvað svá vcra skyldu. 

Síöan fór hann út á nes, ok keypti mjöl, sem hann ætlaði, 

ok fór heimleiÖiss, þá er hann haföi þat annaz, at honum 

bar nauðsyn lil; ok þá er hann fór utan með Grunnafirði, um 

bæ Hávars, þá ræddu förunautar hans um við hann, at 

þeir mundu koma þar lil hús ok láta þar eplir hestinn. 

JÖðurr svarar: „Ekki nenni ek at dveljaz at því; mun ek 

nú hafa hestinn heira under klyfjum, ok senda honum þegar 

aptr, er ek hefi haft í mína nauðsyn’’. Peir segja: „Gera 

máttu þat, ef þú vill; en ekki hefir Hávari jafnan líkat, ef 

af því veri brugðit, er hann vildi vera láta”. „Ekki mun 

nú íirer þat gert’’ segir Jöðurr. Háfarr sér ferð þeira, 

ok kennir mennina; ferr til fundar við þá ok heilsar þeim 

ok mælti: „Nú inunu þér láta hér epter hestinn’’. Jöðurr 

svarar: „Pú munt vilja lána mér hestinn heim til Skelja- 

brekku?^’ Hávarr segir: „Ekki vil ek, at nú fari hestrinn 

lengra’\ Jöðurr svarar: „Pó munu vær hafa hestinn, þóttú 
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TÍIir elíki Ijá*’. Hávarr segir: i,Svá má vera, at þat sje’\ 

Hann hleypr at hestinum ok hjó ofan klyfjarnar ok tók 

tauraa hestsins ok sneri heim á leið. JöÖurr hafði króka- 

spjót í hendi. Hann snarar þá at Hávari ok leggr spjóti 

í gegnum hann. Af því sári Ijet Hávarr líf sitt, Jöðurr 

tók hestinn ok hafði með scr ok fór leið sína til þess er 

hann kom heím, Hcimamönnum Hávars þótti honum seint 

heim verða. í^eir leituðu hans ok fundu hann dauðan þar sem 

hann hafði veginn verit. Þeim þólti þau tíðendi mikil vera. 

1 þann tíma var þorgeirr vestr í ísafirði- Víg Hávars spurðiz 

skjótt víÖa um heruð. Ok er Þorgeirr spurði víg föður síns, 

þá brá honurn ekki við þá tiðenda-sÖgn: eigi roðnaði hann; 

því at ekki rann honum reiöi í hörund: ekki bliknaði hann; 

því at honum rann ekki í bein reiði: heldr brá hann ser 

engan veg við tíðenda-sögnina; því at ekki var hjarta hans 

sem fóarn í fugli — ekki var þat blóöfullt, svá at þal 

skylíi af hrœzln — heldr var þat herðt af eniim hæsta 

höfuðsmið í Öllum hvatleik. 

3. Svá er sagt, at Þorgcirr veri lítill kvennamaðr; sagði 

hann þat vera svívirðing síns krapts at hokra at konuin, 

Sjaldan hló hann. TJblíðr var hann hversdagliga við alþýðu. 

Mikill var hann vexti ok drengiligr í ásjánu, ramr at aíli. 

Þorgeirr átti exi breiða, stundar mikla, sköfnungsexi; hóa 

var snarpegg ok hvÖss, ok fjekk mÖrgum manni exin nátt- 

verð. Hann átti ok mikið fjaðrspjót; þat var með hörðum 

oddi ok hvössum eggjum — mikili falrinn ok digrt skapt, 
9 f ^ 

1 þann tíð var á Islandi sverð ótíð mönnum til vápnabúnmgs. 

Nú er Þorgeirr spurði víg föður síns, þá fór hann á Reykja- 

hóla til Þorgils , ok sagði honum, at hann vildi fara suðr 

í Borgarfjörð, at hitta móÖur sína, ok bað, at hann skyldi 

fá honum flutning yfir BreiðafjÖrð. Þorgils gerði sem hann 

bað. Nú ferr hann suðr í BorgarfjÖrð, ok er ekki getið um 

8 
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náttstaði hans. Færðer voru góðar ok snælaust í heraðinu; 

vötnin lágu öll. Ok cr hann kom suðr yfir Hvitá, þá lagði 

hann leiö sína til Skeljabrekku. Veðr var þykkt ok hlætt 

— myrkt úti, bæði íirir veðrs saker ok nætr. Porgeirr 

kom til Skeljabrekku síð um aplan; ok er hann kom á 

bæinn^ þá voru dyrr aptr loknar ok menn ný - komner í 
stufu frá eldi. Ljós brann í stufunni. Þorgeirr drap á 

dyrr. JÖðurr tók til orða: „A dyrr er drepit; gangit út 

nokkurr sveina!’’ Þá sá út húskarl einn, ok ser mann úti 

firir dyrunum standa með vápnum, ok spyrr, hverr hana 

veri. Hann svarar: „Vígfús heiti ek’’. Húskarlinn mælti: 

„Gakk inn þúl heimul mun þér gisting”. Þorgeirr svarar: 

„Eigi þigg ek gisting at þrælum; mæl þú, at Jöðurr gangi 

út”. Húskarl gengr inn, er Porgeirr stóð úti. Bóndi spurði 

húskarl, er hann kom í stofu: „Hverr kom maðr úti?” 

Húskarl svarar: „Veit ek at síðr, hverrhanner, at ek ætla, 

at hann viti ekki sjálfr”. Jöðurr segir: „Hvárt bauð þú 

honum hér gisting?” Hann svarar: „Bauð ek’’. Jöðurr 

mælti: „Hverju svaraði hann?” „Ekki léz hann vilja þiggja 

gistingarboð at þrælum; bað bann þik út koma”. Jöðurr 

tók spjót í hönd sér ok selti hjálm á höfuð sér ok gengr 

út í dyrr ok 2 húskarlar með honum, sér mann standa 

firirdyrum, ok snýrr spjótinu ok setti spjótsoddinn í þreskj- 

öldinn. Hann spurði, hverr enn komni maðr veri, Sá 

sagði: „Ek heiti Þorgeirr”. Jöðurr sagði: „Hverr Porgeirr 

ertu?” „Ek er Hávars son’^ Jöðurr mælti: „Hvert er 

erendi þitt hingat?’' Hann sagði: 5,Ekki veit ek, hvat til 

líðenda verðr; en eptir vil ek leita, ef þér vilit nokkuru 

bæla víg þat, er þú vátt Hávar fÖður minn’’. JÖöurr 

mælti: „Ekki veit ek, hvárt þú heíir það spurt, at ek hefi 

mörg víg veigit ok ek heíi ekki bætt.*’’ „Ókunnigt er mér 

þat*’ segir Þorgeirr; „en hvat sem um þat er, þá kemr 

9 
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þetta til mín, at leita eptir þessum vígsbótum; því at mer 

er nærr höggit’^ Jöðurr segir: „Ekki er mér allfjarri 

skapi at minnaz þín í nokkuru; en firir því mun ek ekki 

þetta víg bæta þér, Þorgeirr, at þá þikir Öðrum skylt, at 

ek bæta fleiri víg’’. Þorgeirr svarar: ”Þér munut ráða, 

hvern sóma þér vilit gera; en vér munum ráða þykkju 

várri’’. Nú rædduz þeir þessi orð við, ok stóð Þorgeirr 

ekki allnærr dyrunum; hann hefir spjót í hægri hendi, 

ok snéri framm oddinum, en exi í vinstri hendi. JÖðurr 

ok hans menn áttu dimmt út at sjá, þar sem þeir voro 

frá Ijósi komnir; en Þorgeiri var nokkuru hægra at sjá þá, 

sem stóðu í dyrunum. Nú er þá varir síz, þá gengr Þorgeirr 

at dyrunum, ok lagði spjóti á honum miðjum, ok þegar í 

gegnum hann, svá at hann féll í dyrrnar inn í fang þeim 

fylgðarmönnum sínum. Þorgeirr snýrr í brottþegar í nátl- 

myrkrinu; en húskarlar Juðurs stamba honum. Þá var 

Þorgeirr 15 vetra gamall, er víg þetta varð, sem Þor- 

móðr kvaö í erfidrápu Þorgeirs: 

Starf hófz upp þá er arfa 

auðveitir lét dauðan 

(^hest-rennir var hlunna- 

hugsnjallr) Klæings falla; 

efnd tók Hávars hefndar 

hafstóðs þá er var móði 

. (hann varð hÖpp at vinna 

hvetr} 15 vetra. 

Þorgeirr fór um nóttina, ok nam ekki fyrr staðar, enu 

á HávarsstÖðum. Hann drap þar á dyrr ok var seint til 

hurðar gengit. Þórelfr kvaddi til húskarl einn út at ganga. 

Hann vaknar ok gnýr fast augun ok lætr iHa við upp at 

standa ok mælti: „Ekki veit ek, at nauðsyn sé út at ganga, 

þúlt menn fari um nætr”. Þórelfr mælti: „Sá einn mun 
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um nætr fara í miklu myrkri, at nauðsyn mun á þikja”. 

„Ekki vcit ek þat” segir húskarl, ok rís upp, ok heldrseint, 

ok gengr til hurðar ok ser mann úti firir dyrum í nátt- 

myrkri ok heilsar honum ekki — snýr inn aplr til rekkju 

sinnar ok leggz niðr ok breiðir á sik klæði sín, torgeirr 

gengr inn ok lýkr aptr hurðina eptir sér ok snýr til stnfu. 

Pórelfr tók til orða: ”Hverr kom maðr?” Húskarl segir; 

„Þat er bæði, at ek veit ekki, hvcrr hann er, enda þikki 

mér ekki undir’\ Hón mælti: „Óforvitinn maðr ertu”. 

Hón mælti þá við griðkonu eina; „Rís upp þú, ok gakk til 

stufu, ok vit, hverr maðr sá er, at þangat gekk”. Griö- 

kona reis upp, ok gekk til stufu, ok lýkr upp hurðinni 

líttat, ok spyrr at, hvárt nokkut sé manna í stofunni. 

Henni var sagt; „Hér er maðr víst”. Hón spyrr, hverr 

hann veri. Hann svarar: „Þorgeirr heiti ek”- Hón lýkr 

aptr hurðina ok gekk í skála. Þórelfr mælti: „Hverr kom 

maðr?’* Hón segir: „Þat ætla ek, at kominn sé Þorgeirr, 

son þinn”. Þórelfr ríss þá upp ok kveykir Ijós, gengr til 

stofunnar ok fagnar vel syni sínum — spyrr tíðenda. 

Þorgeirr svarar: „Averki nokkurr gerðiz í kveld at Skelja- 

brckku”. Þórelfr spyrr: „Hverir áttu hlutíþví?’’ Þorgeirr 

svarar: „Ekki má ek þat af mér bera”. — Þórclfr segir: 

„Hversu mikill áverki var þat?” Þorgeirr svarar: „Ekki 

œtla ek at þar muni umbanda þurfa, er hann fékk af mér; 

þ^t sá ek á spjóti mínu, at út mundi tekit hafa í gegnum 

hann, ok féll hann á bak aptr í fang fylgðarmönnum sínum’^. 

Þórelfr mælti þá með glöðu brjósti: „tibernsligt bragð var 

þat, ok njóttu heill handa, son minnl En hví lögðu þeir 

ekki eptir þér, fylgðarmenn hans?’’ Þorgeirr segir: „Fengia 

voro þeim í fyrstu Önnur verkaefni; en brátt fal sýn meðal 

vár firir myrkrs sakir’^ Þórelfr segir: j^Svá má vera”. 

Þá var settr náttverðr firír Þorgeir, Ok er hann var meitr, 
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12 FÓSTBBÆÐRA SAGA, 

þá mælli Þórelfr; „Þat sýniz m^r ráð, at þú leggiz niðr 

til svefns; en ris upp ofanverða nátt ok slíg þá á bak 

hesti þínum ok ríð vestr til Breiðafjarðar; húskarlar mínir 

skulu fylgja þér svá langt sem þú vill. Hcr muno menn 

koma á morgin at leita þín ^ ok hÖfum vér ekki ríki til al 

halda þik firir fjölmenni, Vötn mun ok skjótt leysa, ef 

þeyrrinn helz, ok er þá verra at fara, ef þau leysir. HeGr 

þú nú unnit þat hér, er mest nauðsyn bar til. Berðu 

Þorgilsi frænda mínum orð til þess, at hann taki mér nokk- 

urn ráðstafa vestr þar hjá sér; ek mun selja jarðir mínar 

hér; vil ek raðaz þangat í átlhaga minn’\ Þorgeirr gerði 

sem móðir hans gaf ráð lil: lagðiz til svefns ok reis upp 

ofanverða nótt ok reið eptir þat í brott; ok er ekki getit 

um hans ferð fyrr enn hann kom vestr í Breiðafjörö, fékk 

sér þar skip ok fór á því vestr á Reykjanes ok sagði þar 

víg Jöðurs. Sýndiz öllum mönnum, þeim er heyrðu þessa 

tíðenda - sögn, sjá atburðr undarligr orðinn, at einn ungr 

maðr skyldi orðit hafa at bana svá harðfengum héraðshÖfð- 

ingja ok svá ^miklum kappa, sem Jöðurrvar. En þó var þat 

ekki undarligt; því at enn hæsti höfuðsmiðr hafði skapat ok 

geGt í brjóst Þorgeiri svá öruggt hjarla ok hart, at hann 

bræddiz ekki, ok hann var svá öruggr í öllum mannraunum 

sem it óarga dýr. Ok af því at allir góðir hlutir eru af 

guði gervir, þá er öruggleikr af guði gerr ok gefinn í 

brjóst hvÖtum dreingjum, ok þar með sjálfræði at hafa 

til þess er þeir vilja, góðs eða ills; því at Kristr hefr 

kristna menn sonu sína gert, en ekki þræla; en þat mun 

hann hverjum gjalda, sem til vinnr. — Þorgeirr hafðiz 

þá við ýmiz á Reykjahólum eða vestr í ísafirðL Um 

várit eptir þessi tíðendi réz Þórelfr vestr á Reykjanes 

með allt fé sitt. Þat suraar var sæz á víg þeira JÖðurs. 

Þorgeirr var þá löngum með Bersa. Voro þeir Þormóðr 
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cnir beztu vinir —• fengu ser einn ferjustút, ok réðuz lil 

þess skips 7 menn aðrir með þeim, létu reiða yfir um 

sumarit í ýmsa staðe, ok voro miðlungi vinsælir. Ingólfr 

hét maðr, er bjó í Jökulsfjörðum; hann var kallaðr Ingólfr 

sviðinn; sá bærr var kallaðr á Sviðinsstöðum, er hann bjó 

á. I^orbrandr hét son hans; hann var garpr mikill ok 

ódæll ok úvinsæll. Þeir feðgar báðir voro újafnaðarmenn 

mikler — tóku jafnan annarra manna fé með kúgan eða 

ránum. Þeir voro báðir þingmenn Vermundar, ok hélt hann 

mjÖk hendi yfir þeim; því at þeir gáfu honum jafnan góðar 

gjafir; ok var þeim því ekki skjótt hefndr sinn ofsi, sá er 

þeir höfðu við marga menn, at eiðr Vermundar stóö firir 

þeim. Sigrfljóð hét kona ok var ekkja ok bjó í Jökulsfjörðum; 

hón var vitr ok vinsæl, ok var mörgum manni mikill gagns- 

maðr. Fjörðr var í milli byggða þcira Sigrfljóðar ok Ingólfs, 

ok bar hón í mörgum hlutum stór vandræði firir þeim, 

Þorgeirr ok Þormóðr bjugguz til ferðar norðr á Strandir ok 

fara at föngum; ok er þeir voro búnir, þá lagði á firir 

þeim andviðri, ok gaf þeim ekki lægi út ór firðinum; 

hÖfðu margir menn af þeim um sumarit mikil óhægindi- 

Ok er komit var at vetri, þá rann á byrr, ok tóku þeir þá 

til segls, ok sigldu út ór Isafirði gott vcðr ok lítið; skip 

gekk lítið firir veðrs sakir; ok er þeir höfðu siglt um 

Stund, þá tók veðrit at þykkna ok því næst at drífa; ok er 

þeir voro koranir firir Jökulsfjörðu, þá kom veðr í móti 

þeim hvasst ok kalt með fjúki ok frosti; vissu þeir þájekki, 

hvert þeir fóro; gerðiz þá myrkvi mikill bæði af nótt ok 

fjúki; snéru nú forviðris skipinu ok fengu stór áföll, urðu 

allir alvátír ok frusu at þeim klæðin; reyndu ránardætr 

dreingina ok buðu þeim sín faðmlÖg; komu at lyktum á 

fjörð einn; héldu þar inn eptir ■— ok í fjarðarbotninum 

voro naust ok þar skip inni; þar settu þeir upp skip sitt, 

13 



14 FÓSTBHÆÐRA SAGA. 

ok bjuggu um, ok ganga á land síðan, ok leita bæjar 

nokkurs — íinna um síðir bæ einn lítinn, drepa þar á dyrr, 

ok geingr þar út karlmaðr ok heilsar þeim, biðr þá ina 

ganga, er úti voro í illu veðri; ok ganga þeir til slufu, ok 

brann þar Ijós; skipa þcir annan bekk. Þeim var heilsat. 

Þá spyrr ein kona, hverr firirmaðr veri þeira, er komnir 

voro, Henni var sagt, at komnir voro Þorgeirr ok Þorraóðr 

— „Eða hverr spyrr at því?’’ sÖgðu þeir. Þeim var sagt, 

at SigrQjóð húsfreyja spurði at því, „Heyrt hefi ek ykkar 

getit” segir hón, „en ekki hefi ek séð ykkr fyrr; en hvárt 

hafi þið verií veðrsælir í dag eða vinsælir?’’ Þeir sÖgðu: 

„Margir menn muno þat mæla, at þat sé mjök glíkt, ok 

mun þá skipla nokkuru, hverlr um ræöa/* SigrQjóð segir: 

„Vera má, at þat sé”. 

4. Nú biðr hón taka við klæðum þeira, ok var eldr upp 

kveyktr firir þeim ok þídd klæöi þeira. Eptir þat var þeim 

matr fenginn, ok eptir þat til rekkju fylgt ok búit um vel. 

Sofna þeir skjótt. Fjúk ok frost gekk alla nóttina; gó 

elris hundr alla þá nólt óþrotnum kjöptum ok tögg allar 

jarðir með grimmum kulda-tönnum. Ok er lýsa tók um 

morgininn, þá var út séð. Ok er sá kom inn, er út hafði 

séð, þá spyrr Þorgeirr, hvat veðrs veri úti. Sá sagði, at 

veðr veri et sama ok verit hafði um kveldit. SigrQjód 

mælti: „Þér þurfit ekki veðrsjúkir at vera; því at vel skula 

þér hér komnir at því er vér megum; ok fari þér héðaa 

ekki fyrr enn gott veör er'^ Þorgeirr svarar: „Vel ferr 

þér, húsfreyja, boð viö oss; en ekki bíta oss illviðri; vér 

eigum hvárki at sjá íirir konum né börnura né kvikfé”. 

Illviðri tók þá at lægja á víkr ok fjöröu ok gerðu íslög 

mikil. Einn morgin reis Sigrfijóð upp snemma ok sá út — 

kemr inn farandi; ok spyrr Þorgeirr, hvat veðrs veri úti. 

Hón svarar: „Nú er gott veðr, þunnt ok úvindligt”. Þor- 
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móðr mælti: „Stöndum upp þá, sveinarl” Sigríljóð mælti: 

„Hvat ætliz þer íirir?” Þormóðr svarar: „Ver munum 

fara norðr á Strandir, ok vita, hvat þar vili lil fanga bera, 

en lála her eptir skip várt”. Sigrfljóð mælti: „Undarlegir 

menn ero þer — vilit fara á Strandir at hvölum, en taka 

ekki nálægri föng ok dreingiligri’\ Þormóðr mælti: „Hvar 

ero þau föng ?” Hón segir: „Drcingiligra sýniz mer at 

drepa þá illvirkja, er her ræna menn, en starfa at hvölum’^ 

Þormóör mælti: „Til hverra manna mælir þú?” Hón svarar: 

„Þat mæli ek til þeira Ingólfs ok Þorbrands, er mörgum 

manni hafa gert skömm ok skaða — hefðit þá margra 

manna hefnt í yöru verki, ef þcr dræpit, ok mundi þat 

verk margir yör ailvel launa”. Þormóðr mælti: jjEkki veit 

ek, hversu heilráð þú ert oss nú; því at þeir ero vinir 

Yermundar, ok mun þat ekki laust eptir rcnna, ef þeim er 

nokkut til meins gört”. Hón mælti: „At því kemr nú, 

sem mælt er, at spyrja er bczt til váligra þegna. Plr þikiz 

vera garpar miklir, þá er þér eruð í þeim veg at kúga 

kotunga, en hræðiz þegar er í mannraunir kemr”. þá spratt 

Þorgeirr upp ok mælti: „Standit upp, sveinar, ok launit 

húsfreyju gisting*\ Ok þá stóðu þeir upp ok vápnuðu sik; 

gengu út, er þeir voro búnir; fara yfir fjörðinn á ísi; 

koma á bæinn, áðr menn voro upp staðnir. Ingólfr vaknar, 

ok heyrir, at menn ganga úti hjá húsunum, ekki allfáir 

saman, á frernum skóm. Þeir Þorgeirr ganga til dyra ok 

drepa á dyrr, Við þat vakna menn þeir sem í skálanum 

voro ok standa á fætr skjótt. Hvíldu þeir feögar jafnan í 

klæðum; því at þeir áttu sökótt við marga menn. Þeirhöfðu 

með sér 2 húskarla; þeir herklædduz aller; tckr sitt spjót 

hvárr þeira í hönd sér; ganga til hurðar ok lúka upp; sjá 

mennina úti, 8, ok alla vápnaða; spyrja, hverr þarsjeflokks 

foringi. Þorgeirr segir til sín — „Ef þér hafit heyrt getið 
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Þorgeirs Hávars sonar eða Þormóðar Bersa sonar, þá megu 

þer hér þá sjá’’. Þorbranðr svarar: „Ifalaust er þat, at 

vér hÖfum heyrt gelið Þorgeirs Hávars sonar ok Þormóðar, 

ok sjaldan at góðu; eða hvert er erenði yðvart hingat?’’ 

Þorgeirr segir: „Þat er várt erenði hingat, at skapa skor 

ok jafna ójafnat. Vér viljum gera yðr 2 kosti — annat 

hvárt, at þér gangit hér frá fje yðru ÖIIu, því er þér haíit 

rangliga fengit, ok kaupit yðr þannveg líf, eða þér verit 

féit raeð karlmennsku, meðan yðr endiz Ííf lil”, Þorbrandr 

svarar: „Vér höfum fengit féit með karlmennsku ok hraust- 

leik, ok munu vér ekki annan veg láta, en vér höfum fengit, 

En ek hygg, Þorgeirr, at þú neytir fyrr dagverðar á spjóti 

mínu, en á fénu”. Þorgeirr svarar: „Ek em berdreymr, 

sem ek á kyn til, ok heíir mik einkar órýrliga dreymt um 

mik, en allrýrligt um þik; ok mun þat eptir ganga, sem 

mik hefir um þik dreymt, ok mun Hel, húspreyja þín, 

leggja þik sér í faðm, ok muntu svá láta íé þitt allt — 

þvi at firrnum nýtr þess er íirrnum fær”. 

5. Nú at svá mæltu sækja þeir Þorgeirr ok Þormóðr at 

þeim feðgum, en bönnuðu förunautum sínum at vinna á 

þeim feðgum — því at þeir vildu sjálfir yfir þá stíga. 

Þeim Þorgeiri var dimmt at sjá inn í dyrrnar — því al 

lítt var lýst; en út var Ijósara at líta; ok var þeim hægra 

at verjaz, er inni voru, en binum at at sækja, er úti voro. 

Húskarlar Ingólfs hlaupa annat skeið út ok sæta áverkum 

við förunauta Þorgeirs. Þau urðu endalok þessa fundar, 

at Þorbrandr fjell firir Þorgeiri, en Ingólfr íirir Þormóði. 

2 menn féllu af liði Þorgeirs. Húskarlar Ingólfs urðu sárir 

mjög, þess at þó batnar þeim. Þessa getr Þormóðr í 

erfidrápu Þorgeirs: 

Aldrspelli kveð ek ollu 

Ingólfs sonar (þingat 
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frjett er víg, sem ek vjetti) 

valdr alföðurs íjalda; 

fjell firir fræknum stilli 

([fjörtjón var þat Ijóna} 

f lítt var þar til þrætu] 

Þorbrandr drasils vandar. 

feir tóku hesta 2, Þorgeirr ok hans menn, ok klyfj- 

uðu þá af mat; þeir ráku á brott þrjú naiit, þau er helz 
I 

voro hold á; fara við svabúit aptr yíir fjörðinn. Sigríljóð 

var úti, er þeir koma heirn. Hón heilsar þeim, ok spurði 

líðenda. Þeir segja þau sem gerz hÖfðu. Hón mællf; 

„Vel hafi þér heiman gengit ok hagligan hafi þér haft 

hvalskurðinn, rekit ok vel margra manna harma ok sneypu 

ok svívirðu. En nú mun ek fara til Vazfjarðar á fund Ver- 

mundar ok segja þessi tíðendi; en þér skulut mín heima 

bíða”. Þeir báðu hana fara. Hón kvaddi til ferðar með 

sér húskarla sína. Þau tóku cinn sexæring, er hón átti; 

róa inn eplir ísafirði, ok Ijetta ekki fyrr cn þau koma í 

VazfjÖrÖ síð um aptan. Hón mælti við förunauta sína! 

55NÚ skulu þér vera haldinorðir, ok segja ekki frá tíðendum 

þeim er gcrz höföu; láti mik hafa orð fyrir oss”. Þeir 

SÖgðu svá vera skulu. Nú ganga þau til bæjar ok hitta 

menn at máli. Tekr Vermundr vel við þeim ok spyrr þau 

tiðenda. Þau Ijetuz engi kunna at segja. Voru þar um 

nóttina í góðu yfirlæli. Um morgininn sagði SigíÖjóð, at 

hón mundi heimleiðiss fara. Vermundr latti hana mjög — 

„Ok ertu hingat sjaldsjen” segir hann, „ok er þat ráð, at 

fara ekki svá hvatliga”. Hón mælti; „Ek á lítt heimangengt; 

en nú er gott veðr, ok vil ek ekki þetta færi láta undan 

ganga; vilda ek, Vermundr, at þú fylgdir mér til skips”. 

Þá mælti hann: „Förum þá!” Nú fara þau til skips. Þá 

mælti Sigröjóð: „Hvárt hefir þú spurt vígin þau er geröuz 
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þar í Jökulsfjörðutn?” Vermundr segir: „Hver víg ero þau?’* 

Hón svarar: ^^Þorgeirr Hávars son ok Þormóör Bersa son drap 

þá feðga, Ingólf ok Þorbrand”. Vermundr mælti: „Mjög 

ganga þeir fóslbræðr nú af sér, er þeir drepa menn firir 

oss, ok muridu vér þat vilja, at þeir dræpi ekki vára menn 

marga”. Hón mælti: „Þat er sem ván er, at yðr sje svá 
I 

um gefit; en þat munu sumir menn mæla, at þeir haQ 

ekki þessa menn firir yðr drepit; heldr má hinn veg at 

kveöa, at þeir hafi þessi víg firir yðr unnit. En hverr skal 

hegna ósiðu, rán eða hernat, ef ekki vili þér, cr stjórn- 

armenn crut kallaðer héraöa. Sýniz oss, at þeir Þorgeirr 

ok Þormóðr hafi þat unnil, er þér skyldut gert hafa eða 

lála gera; ok mun yðr svá sýnaz, sem ck segi, ef yðr 

gefr ekki missýni í þessu máli. Fór ek af því á yðvara 

fund, at ek vilda mennina í frið kaupa, þá er vígin hafa 

vegit, en ekki firir þá sök, at þeir sje bóta verðer, er 

vegnir ero — því at þeir hafa firir lungu firirgert lífi sínu 

ok fje; heldr viljum vér gera í ÖIIu þinn sóraa, sein vér 

erum skyld til; ok ero hér nú 3 hundrud silfrs, er ek vil gefa 

þér til friðkaups þeim Þorgeiri ok Þormóði”. Nú tekr 

hón fjesjóð undan belti sér, ok steypir fénu í knje Ver- 

mundi. Silfriö var gott. Vermundr hefr upp brún við 

fjegjöfina; sefaz hann af reiðinni, ok heitr hann Þorgeiri ok 

Þormóði nokkurum friði; sagðiz þó ekki vilja langvistir 

Þorgeirs þar um ísafjörö. Nú skiljaz þau at sinni. Ferr 

hón heim til búss sins, ok segir þeim Þorgeiri, hvcrsu 

farit hafði með þeim Vermundi. Þeir þakka henni sitt tillag, 

er hón hafði þeim veitt. Nú ero þeir með henni um vetrinn, 

Ok er várar ok veðrátta batnar, þá ílota þeir skipi sínu ok 

búa þat. Ok er þeir voro búnir til ferðar, þá þakka þeir 

henni þarvist sína ok allan velgcrning þann er hón hafði 

þeim veitt, slíkan dreingskap sem hón hafði þeim sýnt. 
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Skiljaz þau vinir. Peir fara norðr á Strander; hafaz þar 

viö um sumarit; verðr þeim gott lil fjár ok fangs; hafa 

þeir þat af hverjum manni, sem þeir kveðja; voro aller við 

þá hrædder, sem fenaðr við león, þá er hann kemr i þeira 

flokk. Bersi fór byggðum á Laugaból í Laugadal; því at 

Vermundr vildi ekki svá nærr bæ sínum láta vera hráskinn 

þeira Þorgeirs ok Þormóðar. Um haustið fóro þcir norðan 

af StrÖndum lil ísafjarðar ok settu upp skip sitt þar er þeira 

þótti vel komit ok búa um. Ferr Þormóðr þá til fÖður 

síns, en Þorgeirr ætlaði at fara suðr á Reykjanes til frænda 

sinna. Lcitar þá hverr firir ser þeira förunauta, þangat 

hverr sem óðal átti; mælaz þcir þat við, er þeir skiljaz, at 

þeir skulii þar íinnaz, er skipit stóð, þá er vára tæki, ok 

fara þá enn allcr samt til fangs norðr á Strander. Skiljaz 

nú at svá mæltu, ok biðr hverr þeira vel firir öðrum. 

6. Þorkell het maðr, er bjó í Gerviðal. Hann var vel 

fjáreigandi, en lítill í þegnskap, en eirinn í skaplyndi, 

buglauss í hjarta. Ilann var kvángaðr maÖr ok hafði ekki 

fleiri hjón en þrjú; griðkona var it þriðja hjón, Maðr het 

Butraldi. Hann var einhlcypingr, mikill maðr vexti, rammr 

at afli, Ijótr í ásjánu, harðfeingr í skaplyndi, vígamaör mikill, 

nasbráðr ok heiptúðigr. Ilann hafði vistir um sumrum ok 

tók kaup, en Ijet reiöaz yfir á vetrum mcð þriðja mann ok 

settiz á bæi nokkurum nóttum saman, Hann var nokkut 

skyldr at frændsemi Vermundi í Vazfirði; ok því var honum 

ekki skjótt goldit þat verkkaup, sem hann gerði til. Butr- 

aldi kom meö þriða mann til gistingar í Gervidal til Þorkels 

um kveld; ok þótt Þorkeli veri sárr raatr, þorði hann þó 

ekki at synja þcim gistingar, ok er þeim til stofu fylgt ok 

kveykt Ijós; sitja þeir þar með vápnum sínum, en heima- 

menn voro framm í skála. Þá var nokkut kominn snjórr 

á fjöll í skafla, en mjög snjólaust í heraðinu — vötnin upp 
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gengin, en þá var frostviðri, var þá ok fjúk nokkut. Þorkell 

kom í stufu, at spyrja þeira hluta, er honum var forvitni á 

at vita. Hann spyrr Butralda, hvert hann ætlar at fara. 

Hann kvaz fara skyldu suðr yíir BreiÖafJörð. Þorkeli þótti 

ekki víst, livárt honum mundi veðr gefa enn næsta dag yíir 

heiðina. Þá drap stall ór hjarta hans, ok þótli ill seta 

þeira; því at í hans hjarta mættiz sínka ok lítilmennska; 

ok í því bili heyrir hann, at drepit er á dyrr; ok batnar 

honum ekki við þat; gengr hann fram, ok til dyra, ok lýkr 

upp hurðunni, ok sér einn mikinn mann standa með vápnuni 

íirir dyrunum. ÞorkeÍI spyrr þann mann at nafni. Hann 

nefndiz Þorgeirr. Þorkell spyrr, hvers son hann veri. Hann 

kvaz vera Hávars son. Þá kemr æðra í brjóst Þorkeli, ok 

daltaði hjarta hans við. Þorkell mælti þá: ,.Hér er kominn 

Bulraldi við 3. mann, ok veit ek ekki, hvern frið hann býðr 

þér; hygg ek, at hann haíi illan hug á þér; því at hann 

er vinr Vermundar óvinar yðvars; en ek má ekki raanns 

blóð sjá, ok mun ek í öngvit falla, ef þér beriz á”. Þor- 

geirr svarar: „Ekki mun til skaða, bóndi, þótt vér sém hér 

komner”. Gengr Þorgeirr inn, ok til stufu. Þorkell kemr 

ok í slufu, ok kerling hans. Hann tekr borð ok setr firir 

Butralda. „Skammr er skutill minn’* segir Þorkell, „ok 

gakk þú hingat, Þorgeirr, ok sit hjá Butralda”. Þorgeirr 

gerir svá, gengr um þvert gólf, ok sezt niðr hjá Butralda, 

under borðs endann. Frá verðgetum er sagt vandliga: 2 

diskar voro framm bornir; þar var eitt skammrifstykki fornt 

á diskinum hvárum ok forn ostr til gnættar, Butraldi signði 

skamma stund, tekr upp skammrifit, ok skerr, ok neytir, 

ok leggr ekki niðr, fyrr en allt var ruðt af rifjum. Þorgeirr 

tók upp ostinn, ok skar af slíkt er honum sýndiz; var hann 

harðr ok torsóttr, Hvárrgi þeira vildi deila við annan kníf 

nje keytstykki. En þó at þeim veri lítt verðr vandaðr, þá 
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fóru þeir þó ekki til sjálOr at skepja ser mat; því at þeim 

þótti þat sköríim sinnar karlmennsku. Þá var matr framm 

settr firir Þorkel ok kerlingu hans; þau mötuðuz við eld, 

Þau komu stundum í stufu, ok luku upp hurðu, ok skygndu 

í stofuna all-óframliga; ok er gestir voro mettir, þá kom 

Þorkell í slufu, ok kerling hans, ok tekr hón mat afborði, 

en Þorkell tók til orða: „Þau gistingarlaun vilda ek hafa, 

at þer ættiz ekki illt við, meðan þer erut hér á mínum bæ; 

því at mér orkar þat margra vandræða, ef þér beriz hér á. 

Sýniz mér þat ráð, at Þorgeirr sofi fram hjá oss, í skála, 

en Butraldi ok hans förunautar sofi hér í stofunni”. Svá gera 

þeir — sofa nú af nóttina. Ok er lýsa lók, var Butraldi 

snemma á fótum, ok Þorkell, Þorgeirr var ok snemma 

á fótum. Þá var kveykt Ijós í slufu ok borð framm sett 

ok matr á borinn meö sama hætti ok um kveldit hafði verit. 

Þá tekr Þorgeirr upp skammrifit, ok skerr, en Butraldi býr 

þá viö ostinn, Ok er þeir voro mettir, þá ferr Butraldi á 

brott, ok hans förunautar; hann ferr upp eptir dalnum, svá 

sem leið liggr, Nokkuru síðarr ferr Þorgeirr; haiin ferr ok 

upp eptir dalnum. Á fellr ofan eplir dalnum. BrÖtt heiðarbrekka 

var upp ór dalnum Gervidal, þar sem þjóöleið liggr. 1 brekk- 

unni var þá skafl, mikill ok harðr. Þorgeirr sér þá, hvar þeir 

Butraldi fara, ok þikiz vita, at þcir munu eiga harðfenni mikit 

í heiðarbrekkunni ok torvelda leið; snýr yfir ána, ok ferr upp 

Öðrum megin árinnar; — en þeir fóro upp á brekkuna; — 

ok snýr þá aptr á þjóðleiðina. Butraldi kom al skaílinum ok 

skorar með exi sinni firir sér. Þorgeirr sér þá, hvar 

Bulraldi fór; en Þorgeirr var > * * tippi á brekkunni. 

Butraldi mælti þá: „Uann kappinn nú”. Þorgeirr svarar: 

„Ekki rann ek. fví fór ek aöra leið, at ek þurfta ekki at 

sVora fönn firir mér; en nú mun ek ekki renna undan 
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yðr’*. Þorgeirr stendr þá á breklíubrúninni; en Butraldi 

skorar fönnina. Ok er hann kom í miðja brekkuna, þá 

eetr Þorgeirr spjótskepti sitt undir sik ok snýr framm odd- 

inura, en hefir exina reidda um öxl — rennir fönnina ofan 

at Butralda. Hann heyrir hvininn af för Þorgeirs, ok lítr 

upp, ok finnr ekki fyrr, en Þorgeirr hjó framan í fang 

honum ok þar á hol. Fellr hann á bak aptr; en Þorgeirr 

rennir framm yfir hann, lil þess at hann kemr á jÖfnu, svá 

harðt, at fÖrunautar Butralda hrjóta frá í brott. Um þenna 

alburð er þetta erendi ort: 

Vel dugir verk at telja 

[vápna hreggs] firir seggjura 

(opt flýgr geirr frá gunni] 

[gjóð] Butralda [hljóða]; 

þótt kynni mun minni 

marghróðanda þjóðar 

[nje ek hnekkig því) þakkar 

þess vígs fetils stíga. 

Förunautar Butralda þora ekki at hefna hans, nje ráða á 

Þorgeir; því at þeim þótti illt at eiga náttból under vápn- 

um Þorgeirs. Styrraa þeir yfir Butralda; en Þorgeirr snýr 

upp á heiðina ok ferr til þess er hann kemr suðr á Reykja- 

hóla. Hann hefir þar góðar viðtökur — var þar um velrinn 

í góðu yfirlæli. Vetrarríki var mikit víÖa um hérut, ok 

fjell fje firir mönnum — búin óhæg. Sóttu margir menn 

norðr á Strandir til hvalfanga. 

7, Um várit eptir fór Þorgeirr til ísafjarðar, þangat sem 

skip þeira stóð uppi. Þar kom ok Þormóðr ok skipverjar 

þeira. Þeir fara norðr á Strander, þegar þeim gaf byr. 

Þorgils hét maðr, cr bjó at Lækjamóti í Víðidal. Hann var 

uaikill maðr ok sterkr, vápnfimr, góðr búþegn, Hann var 

skyldr Ásmundi hærilang, föður Grettiss. Hann var ok skyldr 
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I^orsteini Kugga syni. Þorgils var Márs son. Hann fór 

ok á Strandír, ok var á lival þann er kom á almenningar, 

ok förunautar hans. Þorgeiri verðr ekki gott til fangs, þar sem 

hann var kominn; berr honum engi hvalföng í hendr, þar 

sem hann var kominn, nje önnur gæði. Nú spyrr hann, 

hvar Þorgils var á hvalskuröinum, ok fara þeir Þormóðr 

þangat; ok er þeir koma þar, þá mælti Þorgeirr: „Þer 

hafit mikit at gert ura hvalskurðinn; ok er þat vjænst, at 

Íáta fleiri af njóta, en yðr, þessa gagnsmuna; er her Öllum 

jamheimolt’’. Þorgils svarar; „Vel er þat mælt — hafi hverr 

þat sem skorit hefir’’, Þorgeirr mælli: „Þer hafit mikinn 

bluta skorit af hvalnum, ok hafi þer þat sem nú hafi þér 

skorit; ok vildum vér annat hvárt, at þér gangit af hvaln- 

um, ok hafi þér þat sem þér hafit af skorit, en vér þann 

hluta, er óskorinn er, eða hvárir at helmingi bæði skorinn 

ok óskorinn”, Þorgils svarar: „Lítið er mér um at ganga 

af hvalnuro; en vér erum ráönir til at láta ekki lausan þann 

blut firir yðr, er skorinn er, meðan vér inegum á halda á 

hvalnum’’. Þorgeirr mælti; „Þat munu þér þá reyna verða, 

bversu lengi þér haldit á hvalnum firir oss”. Þorgils 

Bvarar: „Þat cr ok vel, at svá sje”. Nú herklæðaz hvárir- 

tvcggju ok bjugguz til bardaga. Ok er þeir voro búnir, 

þá raælti Þorgeirr: „Þat er vjænst, Þorgils, at vérsækjumz; 

því at þú ert fulltíöi at aldri ok knáligr ok reyndr at frara- 

göngu; ok er mér forvitni á, at reyna á þér, hvcrr ek em; 

skulu aðrer menn ekki til okkars leiks hlutaz”. Þorgils 

svarar: „Vel líkar mér, at svá sje’’. Mjög voro þeir jam- 

liða. Nú sækjaz þeir ok berjaz hvárirtveggju. Þeir Þor- 

geirr ok Þorgils láta skammt höggva í milli; því at hvár- 

tveggi þeira var vápnfimr. En firir því at Þorgeirr var þeira 

nieirr lagðr til mannskaða, þá fjell Þorgils firir honum. í 

þeim bardaga fjellu 3 menn af Þorgils liði; aðrer 3 
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fjellu af liði þeira Þorgeirs. Eptir þenna bardaga fóro föru- 

nautar Þorgils norðr til heraðs naeð miklum harmi. Þor- 

geirr tók upp allan hvalinn, skorinn ok óskorinn, Firir víg 

Þorgils varð Þorgeirr sekr skógarmaðr. Firir hans sekt 

ijeð Þorsteinn Kugga son ok Ásmundr hærulangr. — Þeir 

Porgeirr ok Þormóðr voro þat sumar á Ströndum, ok voro 

þar aller menn hrædder við þá, ok gengu þeir einir yíir 

allt sem lok yfir akra. Svá segja sumir raenn, at Þorgeirr 

mælti viö Þormóö, þá er þeir voro í ofsa sínum sem mest- 

um: „Hvar veiztu nó aðra 2 raenn okkr jafna í hvatleika 

ok karlmennsku, þá er jammjög sje reynder í mörgum mann- 

raunum, sem vit erum?” Þormóör svarar: ,,Finnaz munu 

þeir menn, ef at er leitað, er ekki ero minni kappar, en 

vit €rum’\ Þorgeirr mælti: ,,nvat ætlar þú, hvárr okkarr 

munði af öðrum bera, ef vit reyndim með okkr?” Þormóðr 

svarar: „Þat veit ek ekki; en hitt veit ek, at sjá spurning 

þín mun skilja okkra samvistu ok föruneytí, svá at vit 

munum ekki löngum ásamt vera”, Þorgeirr segir: „Ekki 

var mer þetta aiugat, at ek vildaj at vit reyndim meö okkr 

haröfengi”, Þorraóðr mælti: „í hug kom þér, meðan þú 

mæltir, ok munu vit skilja félagit”, Þeir gerðu svá; ok 

hefir Þorgeirr skip, en Þormóör lausafje meira, ok ferr á 

Laugaból; en Þorgeirr hafðiz við á Strundum um sumarit, 

ok var mörgum manni andvaragestr. Um haustið setti hann 

upp skip sitt norðr á Ströndum ok bjó um ok stafaÖi firir 

fje síim, Síðan fór hann á Reykjahóla til Þorgils ok var 

þar um vctrinn. Þormóðr víkr á nokkut í Þorgeirsdrápu á 

misþokka þeira í þessu erendi: 

Frjelt hefir Öld, at áttum 

([undlinns) þá er svik vinna 

(^rjóðanda naut ek ráða) 

rógsmenn saman gnóga, 
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Enn vil enkiss minnaz 

(^œsi-dýrs við stýri 

raun gat ek fyrða fjóna 

ílóðs), nema okkars góða. 

8. Skip stóð uppi í Norðrá í Flóa. Þar var þá skipa 

höfn tíð. 1 því skipi keypti Þorgils ok Illugi bróðer hans 

á laun lil handa Þorgeiri, ok Ijetu búa um varnat at þeim 

hluta, er Þorgcirr álli í skipinu. Þeir Þorgiis ok Illugi 

riðu ekki til Öndverðs þings um sumarit; því at þeir vildu 

ekki fyrr fara um Breiðafjarðardali, en Þorsteinn Kugga son 

veri riðinn ór heraði til þings; því at þeir vildu þá fylgja 

Þorgeiri lil skips, skógarmanni þorsteins. Maðr hct Skúfr, 

er bjó í Ilundadal í DÖlum. Skufr var góðr bóndi ok 

gagnsamr við menn. Bjarni het son Skúfs, er þar var heima 

með honum. Skúfr hct ok sauöamaör Skúfs í Hundadal. 

Nú fara menn til þings; en þeir fara vcstan af Reykjahólum. 

Þeir hafa sendt menn íirir til þings, at tjalda búðer sínar. 

Þeir hafa náttvcrð í Saurbæ. en ríöa um nóttina vestan í 
t 

Dali ok ætluðu at hafa dagverð í Hundadal, Þeir koma, er 

mornaz, í Miðdali, framm firir Þykkvaskóga. þeir eta þar 

ok sofa. Þorgeirr hefir rauðan hcst, vænan ok reiðgóðan 

ok niikinn vexti. Ok er liðinn var miör morginn, þá bjóða 

förunautar þcira at taka hcsta. Nú rísa þeir upp ok fara 

at hrossum. Hestr Þorgeirs fannz ekki. Þeir fóro at leita 

hesísins; því at þar voro miklir skógar urn alla hlíðina. 

Svá lýkr, at hestrinn finnz ekki; taka þeir þá einn klyfja- 

hest ok skipta klyfjurn á fleiri hesla; Þorgeiri er þá feng- 

inn sá hestr; geta þá at líia, hvar einn maðr ríðr rauðum 

hesti, reiðgóðum, ok rekr sauöi nokkura firir scr upp eptir 

eyrunum frá Sauðafelli; hann ellir hart sauðina — því at 

hann hafði skjótan hest. Þorgeiri sýniz þessi hestr vera 

glíkr sínum hesti. Nú lætr hann sem hann vili eKki — 
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iiefir af íiiígabtagð, hvcrt maðrinn ríðr, ok scr hann, hvar 

maðrinn ellir sauðina lil hœjarins í Ilundadal. Skúfi hÖfðu 

goldnar vcrit ær nokkiirar vcstan ór Laxárdal, ok höfðii 

þær gengit í brott. ok fór Bjarni, son Skúfs, at leita ánna, 

ok haíði hann tekit hcsl Borgeirs. Nii ríðr flokkrinn til 

bæjarins íHundadal; ok bjóða þeir bræðr föriinautum sínum, 

at þeir taki af hestum sínum utangarz ok láti ekki hrossin 

ganga í túnit; cn þcir bræðr riðu til húss með fá menn, 

Lorgeirr reiö til kvíanna þar scm hann þótliz kenna hest 

sinn. Skúfr cr þá hcim komina, ok rak sauöinn í kvína. 

Bjarni sitr á heslinum, ok hefir þá rekit ærnar í kvína, þer 

sem hann hnfði funðit. ^orgeirr spyrr: „ITverr er þessi 

maör, er her sitr á hestbaki?’' „Sá heitir Bjarni.” Þorgeirr 

segir: „Þú heíir vænligan hest; cða hverr á hestinn?” 

Bjarni svarar: ,,Sannspurt cr þat, at hestrinn er vænligr; 

en þat veit ek ckki, hverr hann á’’. Þorgcirr segir: „Firir 

hví tóktu hestinn?” Bjarni svarar: „Því tók ck hestinn, 

at mer þótti betra at ríða cn ganga”. Borgeirr mælti: 

,,Þat sýniz iner nú ráö, at þu stígir af baki ok látir hestinn 

koma í hendr eiganda’^ Bjarni mælti; „Ek raun nú litlu 

við auka um rciöina; því at ck mun ekki leingra ríöa, en 

iieim til dyra”. Þorgeirr mælli: ,,l*at vil ek, at þú stígir 

liú þegar af baki”. Bjarni svarar: „Ekki mun hcstinn 

skaða, þótt ck ríöa hcim lil húss”. Þorgeirr mælti: „Ek 

vil þessu ráða, at þú ríðir eigi leingra at sinni’. Bjarni 

vill snúa hestinum heim til garzhliðsins ok ríöa heim lil 

húss. En Þorgeirr lcggr spjótinu til hans ok þegar í gegn- 

um, svá at hann fjell þcgar dauðr af baki, Skúfr sauða- 

raaðr sá, at Bjarni fjell af baki. Hann hleypr ór kvia- 

dyrunum, þar sem hann var at byrgja kvíadyrrnar; hann lekr 

cxi sína ok höggr lil Borgeirs tveim hÖndum. Þorgeirr laust 

viö spjutskapti sínu viö högginu ok bar af ser, en hann hjó 
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til SkúFs enni hægri hendi með exinni í hÖfuðit ok Idauf 

hann í herðar niör, ok: dó hann þegar. Förunaiitar þorgeirs 

fara heim skyndiliga ok segja hufðingjum tiðendin. þeim 

jiótti þetta ill líðcndi vera, sem þau voro. Fa þeir þegar 

raenn lil at fvlgja Þorgciri í brott, at hann gengi ekki í 

augsýn föður cns vcgna eða frændum þeira er vegriir voro, 

Eptir þat sögðu þcir Skúfi líðendin. Þá sá hann ser engan 

sóma sýnna, en þiggja sjáldfæmi þau, er þcir bræðr buðu 

firir vígin, ok fjebælr firir menn sína, at svá gÖfgum mönn- 

um, sem þeir bræör voro, allra helzt er sá var sekr, er 

vígin haföi vegit. Nú sættaz þeir at svá mæltu. Þessa 

víga getr Þormóðr í Þorgeirsdrápu: 

Kapp let hÖldr (at heppni 

hríð gerðiz þá sverða: 

hrátt gat hrafn at slíta 

hold) Más syni goldit. 

Enn var vágs at vígi 

vigg-ríðandi síðan 

(^hann bar grcipr at gunni 

gjarna^ Skúfs ok Bjarna. 

þeir Þorgils ok Illugi átu dögurð í Hundadal, ok eptir þal 

riðu þeii' suör til Borgarfjarðar ok fylgdu Porgeiri til skips. 

Sá maör var til skips kominn, er Gautr het; hann var son 

Sleitu; hann var náinn at frændsemi Þorgilsi Márs syni, er 

Þorgeirr hafði vegit. Gautr var mikill vexti ok sterkr at 

aíli, ódæll ok harðfeingr. Hann hafði sér fari tekit af 

stýrimanni, ok vissi engvar vánir til þess, at Þorgeirr 

ætlaði þar utan at fara. Hann færði brún á nef við kvárau 

Þorgeirs: ok sýndiz þeim nakkvat vandræði vera, at þeir 

sje samskipa, við þat skaplyndi, sem hvárr þeira hafði. 

Skip var albúit ok bundinn búlki ok vara Gauts komin í 

búlka. Nú er Þorgeirr heyrði gnadd austmanna um návistn 
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|)eira Gauts, þá mælti hann: „Vel má ek nýla at vera sam- 

skipa við Gaiil, hversu síða bnin sem hann setr”. En 

livat sein Þorgeirr ræddi um samvist þeira, þá var þat ráð 

lekit, at brolinn var upp búlkinn ok vara Gauts á brolt 

borin. Reið hann þá norðr lil héraða. Austmenn leggja 

skipi sínu ofan eptir ánni ok út til Seljaeyrar. Þeir bræðr 

ríða ekki fyrr ór héraði, cn skipit Ijet út ok í haf. Síðan 

riðu þeir lil þings með miklu fjölmenni ok sæltuz firir hÖnd 

Þorgeirs á vig Þorgils Márs sonar; færa framm sýknu hans. 

þorgeir ok hans félaga velkti úti í hafi nokkura hríð, sjá 

at lyktum land firir stafni, ok kcnna austmenn landit, ok 

er þat Irland. Sýniz þeim ósýnn friðrinn, ef þá rekr þar. 

Þorgeirr mælli: „Þat er sýnna, ef vér verjumz vel, at vér 

fáim nokkurum mönnum ærinn náltverð, aör vér erura drepnir, 

ok er þá hæft nokkut í várri vÖrn’’. Nú kasta þeir akkerura, 

ckki allnœrr landi, ok brjóta upp vápn sín, ok búaz þcir til 

bardaga, ef þess þyrfíi við, Síðan sjá þcir fjÖImenni mikit 

á land upp ok mörg spjót sem á skóg sæi. þó at írar 

hefði háskept spjót, þá tóku þau þó ekki til þeira. Nú 

halda þeir fjc sínu ok fjörvi ok sigldu á brolt þá er þeim 

gaf byri, Þeir fóro þaðan lil Englands nk voro þar um 

hríð, ok heíir Þorraóðr svá um ort, at Þorgeirr þægi þar 

góðar gjafir af höfðingjum. Eptir þat fór hann til Danmerkr, 

ok fjekk þar svá mikla virðing, at Danir tignuðu hann nerr 

sem konung, at því scm Þormóðr hefir um ort. Síðan fór 

hann Lil Noregs ok á fund Olafs konungs ens helga ok 

gengr firir hann ok kvaddi hann vcl. Konungr tók vel 

kveðju hans, ok spurði, hverr hann veri. Hann svarar: 

,,Ek er íslenzkr maðr ok heiti ek Þorgeirr”. Konungr 

mælli: ,,Hvárt ertu Þorgcirr Háfars son?” Hann svarar: 

„Sá cr maðr enn sami’’. Konungr scgir: „Hcyrt hefi ek 

þín getið. Þú ert mikill maðr vexti ok dreingiligr í ásjánu 
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ok munl ekki vera í ÖIIu gæfumaðr”. Ivonungr bauö Í^or- 

geiri með sér at vera, ok þá gerðiz hann hirðmaðr Olafs 

konungs. Konungr lagði mikla viröing á Þorgeir; þvi at 

hann reyndiz í öllum mannraunum enn röskvasti maðr ok 

góðr drengr. Þorgeirr fór kaupför suðr lil Vindlands, ok 

var þar lítill friðr í þenna línia kaupmönnum norða'i ór 

löndum. Af þessi ferð varð hann ágætr; því at hann haföi 

þat af hverjum sem hann vildi. þorgeirr haföiz þá í förum 

viö, ok var annan vefr jafnan mcö Ólaíi konungi í Noregí. 

en annan á Islandi, á lieykjahólura. Jafnan kom hann skípi 

sínu í Borgarfjörð, ok hjeldu því í Flóa í Norðrá, ok selti 

þar upp á velrum, lirir veslan ána, þar sem nú er kallat 

I^orgeirshróf; þat er suðr frá holli því, er Smiðjuholt hcitir. 

Þorgeirr hjó 7 sinnum skip sitt af íslandi, at því er Þor- 

móðr scgir: 

Sex Ijet sævar faxa 

sviprunnr héöan (guniiar 

sjálfr var örr) at öllu 

undlinns búinn sinnum. 

Sjároknum réð sækir 

sveims (^fráka ek þat; heima 

opt vann auðar skiptir 

erring) í haf knerri. 

9. Nú er at segja fi’á Pormóði, hvat hann hafðiz at, meöan 

Þorgeirr var í förum. Þormóðr fór lil fööur síns Bersa á Lauga- 

ból, þá cr þeir Þorgeirr skildu félag sitt, ok var með honum 

mjög marga vetr. Honum þótti löngum daufligt; því at þar 

var fámcnnt. Kona hét Gríma, er bjó á bæ þeim er i 

Ögri heitir. Hón var ckkja ok vel fjárcigandi. þal var 

niælt um Grímu, at hón kynni sér mart; ok þal töluðii 

nienn, at hón veri fjölkunnig. Nú firir því at krislni var 

ung og vanger, þá sýndiz þat mörgum mönnum atgervi, al 
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maðr veri fjöikunnigr. Þórdís het dóttir Grímu; hón var 

væn ok vinnugóð, ok var heima með henni; hón var ofiátlig. 

Kolbakr hót þræll Grímu; hann var mikill ok sterkr ok vjenn 

yfirlits ok þó mjÖg harðligr. f*ormóðr lagði mjög kvámur 

sínar í Ögur, ok sat lÖngum á talí við Þórdísi, dóttur Grímu; 

ok af hans kvámum ok tali var kastað orði tii, at hann 

mundi fífla Þórdísi. Ok er Gríma vissi þær umræður, þá 

kom Gríma at máli við Þormóð eitl hvert sinn, ok tckr svá 

til orðs: ,^Þat er orðtak mjÖg margra manna, Þormóðr, 

at þú fiflir Þórdísi dóttur mína; ok er mer þiat lítt at skapi, 

at hón hljóti orð af þer — ekki firir því at henni sje 

varboðit þar sem þú ert, heldr firir þá sök, at vera kann, at 

þeir menn, er til hafa gjÖrz at biðja hennar, cf þeir vissi, at þú 

ert nokkut við hennar mál riðinn, — má vera, at þeim sýniz 

tröll standa firir dyrum, þarsera þú ert. Nú ef þú vilt biðja 

hennar, þá mun ek gefa þér Iiana”. Þormóör svarar: 

„Vel fara þér orð um þclta mál, ok víst skal ek meta þín 

orð; en ekki er skaplyndi miit til þess at kvángaz; en þú 

vætti ck mér ekki framarr, en eiga dóttur þína; cn þó mun 

þat firir faraz’^ Nú skiljaz þau at svá mæltu. Ferr Þor- 

móör heim, ok var heima þat skeiö, er eptir var sumarsins. 

Ok er vetra tók, þá gerðuz íslög mikil ok færðir góðar; 

lagði ok Ögursvaln, Þormóöi þikir dauíligt; því fátt var 

lil skemralunar á Laugabóli. Endrnýjar hann þá ferðir sínar 

i Ogur til Pórdísar. Kemr þá aptr enn sarni vandi ok 

orðrómr, ok fyrr, um vinfengi þeira Þórdísar ok Þormóðar. 

Þormóðr gekk með skjöld ok sverð jafnan, er hann fór í 
•• 

Ogur; því at hann átti nokkut sökótt við suma menn. 

Gríma ræddi þá enn um við Þormóð, at hann skyldi af 

vcnja kvámur sínar ,,Ok firra svá” segír hón „dóttur mína 

ámæli’\ Þormóðr svarar vcl hennar máli; en þó kom í 

sama stað niör um ferðir hans. Þat var einn dag, þá er 
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l’ormóðr var í Ögri, at Gríma talaói viö Kolbak: „Ek vil 

senda þik inn á bæi mcÖ vcpt, er hafa skal í vcf þann cr 

þar er ofinn’’. Kolbakr býz lil ferðar; en Gríma lauk upp 

Örk einni, cr hón áUi, ok tekr þar upp vindur nokkurar 

ok mikit höggsax fornt ok hvasst ok bitrligt — lælr þat 

koma í hönd Kolbaki, ok mælti svá: „Haf þú* þetta í hcndi 

ok ver ekki slypprl’’ Kolbakr lók við saxinu. En ■ Gríma 

Íét vindurnar koma í meðal stakka Kolbaki. Hón fór hönd- 

um um hann allan ok svá klæði hans. Eptir þat fór Kol- 

bakr leiðar sinnar. Veðr tók at ])ykkna ok hlána, ok lók 

af þat snjáföl, er komit haföi. Þá cr á leiö daginn, raælti 

þórdís við þormóð: „Þat vilda ck, at þú færir aðra leið 
É* 

heim, en þú ert vanr, ok færir firir innan víkina Ogursvík 

ok it efra inn eptir hlíöinni til Laugabóls”. Þormóðr svarar: 

„Hvat berr til þess, cr þú vilt, at ek fari þessa leið?’’ 

Þórdís mælti: ,,Vcra kann, at íss hafi vesnat á víkinni, cr 

veðrit hlánar, ok vilda ek, at þú íærir engum slysförum”. 

þormóör mælti: „íssinn mun vera öruggr’^ Þórdís mælti: 

„Ekki biö ek þik fleira en svá, Þorrnóðr, at mér inon 

verr þikja um, ef þú varnar raér því er ck biö’\ Nú sér 

þormóör, at Þórdísi þikir miklu skipta á því er hón biðr, 

ok heitr hann hcnni at fara þá leið er hón baö. Síð um 

kveldit fór Þormóðr ór Ogri. Ok cr hann var skamnit 

kominn frá dyrum, þá kemr honum í hug, at Þórdísi mundi 

engu skipla, hverja lcið hann fœri. Ilami bregör á silt 

ráð ok ferr it skemrasta vfir vikina á ísi. Sauðahús stóð 

firir innan víkina, ok var tún um sauðahúsit. Þormóðr 

gekk framin firir húsdyrrnar. Ok í því bili hijóp Ivolbakr 

frá húsinu með brugðit sax ok hjó þcgar lilÞorraóöar; þat 

hÖgg koni á hÖnd Þormóði íirir ofan ölboga, ok vcrör þat 

mikit sár. Þormóðr kasíar skildinum ok bregðr svcrðinu 

enni vinslri licndi ok hÖggr tveim hönduin til Kolbaks ok 
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]ætr skammt höggva í miilum. Sverðit beít ekki; því at 

Kolbakr var svá magnaðr af yfirsÖngum Grímu, at hann 

bitu ekki vápn. Kolbakr hjó ekki optarr til I^orraóðar, en 

um sinn. Hann mælti: ,,AlIs á ek kosti, Þormóðr, við 

þik, ef ek vil; en ekki mun ek nú fleira at gera’’. Kolbakr 

snýr nú heim á leið ok segir tíðendin. Grímu þótti Kol- 

bakr of lítið hafa at gört við Þormóð ok Ijet svá sem hón 

heföi ^ hann balt sár sitt ok gengr heiin á Lauga- 

J35I « * # Þorm: beið hans í stofu ok var * * menn 

voro í rekkju komnir. Ok er Þormóðr kom í.stufu, þá var 

sett borð firir hann ok matr á borinn, Þormóðr neytti lít- 

ils matar. Heimakona ser, at hann er blóðugr. Hón gengr 

framm, ok segir Bersa, at Þormóðr var heim kominn, ok 

þat með, at blóöug voro klæði hans. Bersi reis upp ok 

gekk til slufu, heilsar Bormóði ok spyrr tíðenda. Þormóör 

segir frá fundi þeira Kolbaks ok áverka þeim er hann hafði 

fengit. Bersi mælti: ,,Var svá, at Kolbak hitu engi járn?‘‘ 

Þormóðr svarar: „Opt hjó ek lii hans með sverðinu, ok 

beit ekki heldr en ek berða hann raeð tálknskíði’*. Bersi 

mælti: „Þar kom framm tröllskapr Grímu’’. Þormóðr 

kvað vísu: 

Hrundar bar ek af hendi 

[hjaldr] (^urpum þá skjaldi} 

[söng] (höfum sár of fengit} 

[siklings] flugu mikla: 

nergi er hrafns of hefna 

hlunns glapvígiim runni 

(^umnýsandi) ossa 

(árkyndils!) má ek sára. 

Bersí mælti: ,,Svá er víst — ekki er sýnt, nærr þessar 

sneypu verðr hefnt; því at við trÖll er um at eiga’\ 

lO. Bersi bindr nú sár Þormóðar; því at hann var lækner 
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f ♦jp 

góðr. Um morguninn for Bersi með marga raenn í Ogur* 

En fyrr en hann kom á bæinn, þá mælti Gríma við hviskarla sína; 

„Nú skulu þér fara í stufu ok skipa cnn óœðra bckk ok 

sitja þar meðan þeir Bersi ero hér”. Þeir gerðu svá sem 

hón bauö: fóro í stufu ok skipuðu enn óæðra bekk, ok 

allir vápnaðir. Gríma skipaði Kolbak á miðjan bekk ok 

brá höndum yfir höfuð honum. Nú koma þeir Bersi á 

bæinn ok drápu á dyrr. Gríma gekk til hurðar ok heilsar 

þeim. Bersi mælti: „Þat hyggjum vér, at þér þiki lítið 

undir um vára heilsu; en vittu þat firir víst, at oss þikir 

ekki verr, at þú sér lílt heir’. Gríma mælti: ,,Mjök kemr 

mér á úvart orðtak þilt þetta, ok hugöum vér, at þú vcrir 

várr vín sem vér erum þínir. Eða segí þcr nokkur tíð- 

endi?’’ Bersi svarar: ,,^au ein tíðendi segjum vér, at 

þér raunu áðr kunnig vera”. Gríma mælti: „Vér höfum engi 

tíðendi nýliga spurt. Eða hvat kunni þér at segja?” Bersi 

mælti: „Vér kunnum at segja þann áverka, er Kolbakr 

þræll þinn vann á Þormóði syni mínum’’. Gríma svarar: 

„Þat ero ill tíðendi ok mikil, ok þó verr at sönn sé; því 

at ek senda Kolbak inn í hús með vept, ok kom hann 

ekki heim í gærkveld; ok get ek, at hann hafi ekki þorat 

at koma á minn fund — því at hann vissi, hvert vinfengi 

mér er til Þormóðar. Hefir mik þat grunat lengi, at Kolbakr 

hafi þótz vera í þingum við Þórdísi; cn nú hefir hann sýnl 

mikla fólsku, er hann hefir unnit á Þormóði, svá góðum 

dreng, fyrir vandlætis sakir, ok fært svá ámæli á hendr 

dóttur minni, en gert oss skömm ok hneysu. Er ek skyld 

at reka þessa réttar, scm ek heíi föng á”. Bersi mælli: 

„Þat mæla sumir menn, Gríma, at þú kunnir slundura um 

hug þér at mæla; cn raun mun it sanna, hversu þér er 

þetta mál gefit’’. „Nú kann ek þökk ok aufusu, at þér gangit 

>nn í hús min, ok rannsakit vár herbergi, ok dragit svá 
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af grun, at ver sem samvitandi þessa illvirlíisj er Kolbakr 

hefir iinnit”. Nú gcngr Bersi inn í stufuna með sínu förú- 

neyti ok skipar enn écðra hekk, sitr þar um stundj ok sér 

ekki Kolbak, þar er liann sitr gagnvert honum; því at 

Gríma hafði brugðit liuliðshjálmi yfir hann, svá at menn 

máttu ekki sjá hann, Bersi gengr framm ok rannsakar bæinn 

ok fann ekki Kolbak, Eptir þat lýsir hann averka á hönd 

Kolbaki, þeim er hann hafði unnit á Þormóði, ok ferr heim 

við svá búit. Sár þormóðar hafðiz illa, ok lá hann lengi 

ok var jafnan örvendr síðan meðan hann lifði. Kolbakr 
«é 

var í Ogri um vetrinn, ok varðveitti Gríma hann á laun. 

Um várit eptir voro mát til búin á henðr Kolbaki, Á því 

þingi varð hann sekr skógarmaðr. Skip stóð uppi í Vaðli. 

Því stýrði nurrænn maðr sá er Ingólfr hét. Skipit var 

mjök búit al alþingi; en þeim gaf ekki veðr á brott. Þá 

er menn voro riönir til þings ór héraði, kom Gríma al raáli 

við Kolbak, ok mælti svá: ,,Þess er mér vánir, at þú 

munir verða sekr skógarmaðr um áverka Þormóðar. En 

firir því at sekt þín hlýtz af mér, þá vil ek þat frelsi gefa 

þér, at þú skalt ckki lengr þræll vera. Þar með skaltu 

búa hesta 4 á laun —• 2 til reiðar, en aðra 2 lil klyfja- 

burðar undir vöro ok vist þá er ek vil fá þér: vil ek fylgja 

þér til skips á laun, ef svá má um búa, ok taka þér fari 

í Vaðli”. Kolbakr verðr feginn frelsisgjöfinni ok þeim fé- 

gjöfum er Gríma gaf honum. Hann bjó um nóll ferö þeira 

á laun á brott ór Ögri svá at engir menn urðu þar varir 

viö. Þau ríða Glámuheiði til Arnarfjaröar ok svá it efra 

út eptir fjöllum lil Barðastrandar ok koma um nótt í Vaðil, 

Þá voro kaupmenn í svefni á skipi, en stýrimaör sjálfr í 

tjaldi á landi. Gríma sprettir . tjaldskÖrum; en Kolbakr varö- 

véitti hesta þeira. Hón gengr inn í tjaidit ok vekr upp 

Ingólf stýrimann; því at hón kunni hann at sýn, Jngólfr 

34 



FÓSTBRÆÐRA SACA. 35 

heilsar henni 6k spyrr tíðenda, Ok eptir þat mælti Gríma 

^jÞat er erendi milt hingat á yðvarn fund, at ek vilda taka 

einum manni fari með yðr, þeim er her er nú kominn’'. 

Ingólfr segir: ^JIverr cr sá maðr?” Gríma svarar: „Ivol- 

bakr hcitir hann’’. Ingólfr segir: „Vann hann á Þormóði 

Bersa syni?’’ „Sjá enn sami gerði þat”. Ingólfr mæltí: 

,,Mikit vandræði sýniz mcr vera, at taka viö þeim manni, 

at mest ván er at sekr skógarmaör vcrði nú í sumar, ok 

svá haröfengir menn ero til eptirmáls, sem þeir feðgar ero, 

I^ormóör ok Bersi. Ilöfurn ver nú ok lengi legit her meö 

búnu skipi; ok kann vera, at Bersi komi fyrri heim í hcrat, 

en oss gefi á brott; ok má vera, at ver fáim ekki leynl 

manninum firir honum’’. Nú er Gríma scr, at Ingólfr tekr 

seint hennar máli, vindr hón þá framm fesjóö undan kápu 

sinni, ok hellir þar ór tveim hundruöum silfrs í kne stýri- 

manni, ok mælli svá: ,,l*elta fe vil ek gefa þer til viðlöku 

ok ásjá viö Rolbak’’. Ingólfr svarar: ,,Fagrt er fe þelta; 

en alkeypt mun verða, ef þeir feðgar finna oss, áör ver 

komumz á brott, ok takim 'ver viö skógarmanni þeira”. 

Síöan segir Gríma: „Se ek kaup með okkr: þú munt taka 

við Kolbaki ok fe þessu, er ek heíi boðit þer, ok ílytja 

liann af íslandi ok veita honura ásjá, ef þer gefr á brott 

í dag”, Ingólfr svarar: „Svá skal vcra scm þú vill”. Nú 

tekr Ingólfr við fenii, stendr upp ok fylgir Kolbaki á skip 

út meö varnat sinn. En Gríma hafðiz á landi uppi við urn 

daginn, ok minniz á þau cnu fornu kvæði, er hón haföi í 

barnæsku sinni numit. í því bili fellr andviðrit þat cr áör 

haföi iengi á legit. Let Ingólfr þá bera út húðföt þeira. 

Taka þeir at hvata út á skípit ok ero árdegis búnir at Öllu. 

Þá er sól var í landsuðri, rann a byrr. Ganga þeir Ingólfr 

ok Kolbakr á iand upp ok biðja Grímu vel Jifa; ok býz 

hón til heimferðar ok fær ser föroneyli; ok er ekki getit 
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um ferð hennar fyrr en hón hom heim í Ogur; og var þat 

fyrr sýnu, en menn komu heim af þingi. Ingólfr gengr á 

skip þa er Gríma var á brott; ok því næst undu þeir segl 

upp. l’eim gefr vel byri ok ero litla hríð í hafi; koma við 

Noreg. Kolbakr rez í lið. með víkingum ok reyniz harðfengr 

maör í öllum mannraunum. Þormóör kom heim af þingi á 

Laugaból ok var með feðr sínum nokkiira vetr. Ekki hÖfum 

vér heyrt getið, at Þormóðr hafi fengit meiri særnd síns 

áverka, cn sektir Kolbaks. 

11. Þormóöi þótti jafnan daufligt er hann var heima með feðr 

sínum, Eptir þingit um sumarit rjez hann til ferðarmeðhúskarla 

feðr síns, erþeirskyldusækjafiska, erBersi átti út íBulungarvík. 

Þeir höfðu einn ferjustút, er Bersi átti. Þeir sigla gott veðr út 

eptir ísafirði. Þeir koma út firir Arnardal. Þá kom andviðri á 

móti þeim; verða þeir sækja at Arnardölum; kasta þeir 

akkerum firir skipinu; fara sjálíir á land upp ok reisa tjald; 

hafaz þar við um hríð — því at þeim gaf ekki skjótl í 

brott. Katla hét kona, cr bjó í Arnardal. Hón var ekkja. 

Hana hafði átt maör sá, er Glúmr hét. Dóttir hennar hét 

ÞorbjÖrg. Hón var heima með móður sinni. ÞorbjÖrg var 

kurteis kona ok ekki einkar væn — svart hár ok brýnn; 

því var hón kölluð kolbrún — vitrlig í ásjánu ok vel litkuð. 

limuð vcl ok grannvaxin ok úlfætt, en ekki all-lág. Þat 

barz at cinn dag, at Þormóðr gengr frá tjaldi ok upp líl 

bæjar; koma þeir þar í slufu. Þar var ekki inni manna, 

nema konur einar. þá heilsar Katla þeim er kominn var 

ok spyrr hann at nafni. Þormóðr sagði til sín. Hón spyrr 

hann, hvers son hann veri. Hann segir þat sem hón 

spurði. Katla mælli: ,,Heyrl hefi ek getið þín; en ekki 

hefi ek séö þik fyrr en nú’’. Þar er Þormóðr um daginn, 

ok ero konur vel kátar við hann. Þormóðr rennir nokkut 

augum til dóttur húsfreyju, ok líz bonum vel á hana. 
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Hón hefir ok nokkut aUgahragð á honum, ok vcrör henni 

hann vel at skapi. Nú er Pormóðr þar um daginri ok ferr 

síðan hcim til tjalds síns om kveldit. Nú venr Þormóðr 

kvámur sínar til húss Kíitlu, ok spretlr upp af honum 

einstaka mansöngsvísur, ok líkar konum þat vel, þeim er 

þar voro. Pat var einn dag, at Katla mælti: „Hvárt áUu, 

Pormóðr. nokkut erendi út í víkina, er þú ferr mcð húskÖrl- 

um fööur þíns?” Þormóðr svarar: ,,Ekki á ek annat crendi 

en at skemrata mer, ok þótti mér daufiigt heinia”, ,,HvárL 

raun þér skemmtiligra þikja, at fara ineð j^eiin, eða vera 

hér, meðan þeir fara eplir skreiðinni, ok skemmta þér hér. 

Nú er þat heimilt, at þú sér hér, cf þú vilt þat; því at oss 

er mikit gaman at þér’\ Pormóðr svarar: „Vel fara þér 

orð; ok mun ek þat þiggja, sem þú hýðr; því at mér þikir 

hér skemmtiligt at vera hjá yðr”. Nú ferr þormóðr til 

fundar við föronauta sína, ok segir þcim, at hann raun 

eptir vera, meðan þeir fara út í víkina eptir fiskunum; biör 

þá koma þar við dalinn, er þeir fara utan; kvez þá mundu 

ganga á skip með þcim. Nú skiljaz þeir; ferr Porrnóðr 

lil bæjarins; en þeir fara erenda sinna þcgar er þeim gaf 

veðr. Pormóör var í Arnardal hálfan mánuð. Hann vrkir 

þá lofkvæði um ÞorbjÖrgu kolbrún. Pat kallaði hann Kol- 

brúnarvísur. Ok er kvæöit var orl, þá færði hann kvæðit 

svá at margir menn heyrðu. Katla drcgr fingrgull af hendi 

sér, mikit ok gott, ok mælti: „Þetta fingrgull vil ek gefa 

þér, Pormóðr, at kveðisslaunum ok nafnfesti; því at ck gef 

þér þat nafn, at þú skalt heita Pormóðr kolbrúnarskáld”. 

Þormóðr þakkaöi henni gjöfina. Nú fesliz þetta nafn við 

Þormóð, sem Katla gaf honum. Húskarlar Bersa komu 

aptr lil móls viö Pormóð. Stígr hann þá á skip meö þeim, 

ok þakkar húsfreyju þann fagnat, er hón hafði honum veitt. 

Katla mælti, at Þormóðr skyldi ekki þar hjá garði sneiða, 
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ef farir hans bæri þannig — skilduz at svá mæltu. Ferr 

Þormóór lieim á Laugaból ok haföiz Iieima viö þat er epíir 

var sumarsins. Ok er velra tók ok ísa lagöi, þá minntiz 

Þormóðr jtess vinfengisj er honum hafði vcrit lil Þórdísar, 

dóttur Grímu í Ögri; gjörir hann þá heiman för sína ok 

leggr Icið í Ögur. Gríma tók við honum mcð raiklu gieði- 

bragði; en Þórdís reygðiz nokkut svá við honuin, ok skaut 

öxl viö Þormóði, sem konur cro jafnan vanar þá er þeim 

líkar ckki allt við karla. Þat finnr Þormóðr skjótt, ok sá þó, 

at hón skaut í skjálg augunum stundum ok sá nokkut um 

öxl tii Þormóðar; kom honum í hug, at vera mætti svá, al 

dælla veri at draga, ef hálft hleyfti — minnir hana á it 

forna vinfengi, hvert verit hafði. Þórdís mælti: „Þat heíir 

ek spurt, at þú hefir fengit þer nýja unnoslu ok hafir ort 

lofkvæöi um hana”. Þormóðr svarar: „Hver cr sú unnosta 

mín, er þú lalar lil at ck hafa um ort?” Þórdís segir: 

„Sú er Þorbjörg út í ArnardaP. Þormóðr svarar: „Engu 

gegnir þat, at ek hafa kvíeði ort iim Þorbjörgu; en hilt er 

satt, at ek orta um þik lofkveði l)á er ek var í Arnardal -—• 

því at mer kom í hug, hvcrsii langt var í milli fríðleiks þíns ok 

Þorbjargar ok svá it sama kurteisi; er ek nú til þess her 

kominn, at ek vil nú færa þör kveðit’*. Þormóðr kvað nú Kol- 

brúnarvísur, ok snýr J^eim erendum til lofs við Þórdísi, er 

mest voro ákveðin orð, at hann hafði um Þorbjurgu ort. 

Gefr hann nú Þórdísi kveðit lil heilla sátta ok heils hugar 

hcnnar ok ásta við sik. Ok svá sem myrkva dregr upp ór 

. hafi ok leiðir af með litlu myrkri, ok kcmr cptir bjart sól- 

skin mcð biíðu veðri: svá dró kveðit allan úræktar þokka ok 

rayrkva af hug Þórdísar, ok renndi hugarljós hennar heitu ástar 

gervalla til Þormóðar meö varmri blíðu. Þormóðr kemr þá 

jafnan í Ögur ok hefir góðar viÖtökur. Ok cr svá hafði 

nokkura hríð framm farit, þá verðr sá atburðr eina nótt, þá 
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er Þormóðr var heima á Laugabóli, at hann dreymir, at Þor- 

bjÖrg kolbrún kemr at honum, ok spurði hann, hvárt hann 

vekli eða svæfi. Hann kvaz vaka. Hón mœlli: „Þór er 

svefns' cn þat citt berr firir þik, at svá mun eptir ganga, 

at þetta bcri firir þik vakanda. Eðr hvat er nú — hvárt 

hefir þú gefit annarri konu kvcði þat er þú ortir um mik?’’ 

Þormóðr svarar: ,,Ekki er þat satt’’. Þorbjurg mælti: 

„Satt er, at þú hefir mitt lofkveði gcfit Þórdísi Grímii 

dóttur, ok snúit þeim erendum, er mest voro ákveðin orö, 

at þú hefðir um mik ort kveðit; því þú þorðir ekki, lítill karl, 

at segja satt lil, um hverja konu þú hefðir ort kveðit. Nú 

mun ek launa þer því lausung þína ok lygi, at þú skalt nú 

taka augnaverk mikinn ok strangan, svá at bæði augu skulu 

springa ór höfði þér, nema þú lýsir firir alþýðu klækisskap 

þínum þeim er þú tókt frá mér mitt lofkvæði ok gefit ann- 

arri konu. Muntu aldregi heill verða, nema þú fellir niðr 

þær vísur, er þú hefir snúit til lofs við Þórdísi, en takir 

þœr upp, er þú hefir um mik kveðit — ok kenna ckki 

þetta kvæöi Öðrum, en þeim, sem ort var í öndverðu’\ 

Þormóði sýndiz Þorbjörg vera reiöulig ok mikilúðlig; þikiz 
♦ 

nú sjá svípinn hennar, er hóii gengr út. Hann vaknar við 

þat, at hann hafði svá mikinn augnaverk, at hann mátti 

varla þola óæpandi ok mátli ekki sofa þat sem eptir var 

nætrinnar. Hann hvílir lengi um morgininn. Bersi ríss 

upp, sem hann átti vanda til; ok er allir menn voro upp 

risnir, aörir cn Þormóðr, þá kom Bersi lil Þormóðar, ok 

spurði, hvárt hann veri sjúkr, er hann reis ekki upp sem 

hann átti vanda til. Þormóðr kvað vísu: 

Illa rieð ek þ^ er allar 

eý'braupnis gap ek meýTu 

m'? b^ft ^oms i íJrauma 

bis koIbV vifur 
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þa lok ek þ®na ]reýiu 

þniðr kari mt en pða 

liknuz hell^r t hill^i 

hvitings a m? viti 

Bcrsi mælti; jjHvat hcfir þat í drauma borit?’’ Þormóðr 

segir drauminn ok alla malavöxtu kvæðisins. Bersi mælti: 
* • 

„Oþarfar unnostur áttu—hlautz af annarri Örkuml þau er þú 

verðr aldri heill maðr; en nú er ekki minni ván, at beöi 

augu springi ór hÖfði þer. En þó er þat nú mitt ráð við 

þik, at þá snúir aptr kvæðinu á þann hátt sein þat var 

ort firir öndverðu — ok eigna þat kvcði jamnan Þorbjörgu 

kolbrúri, sera þú ortir um hana”. Þormóðr svarar: „Þú 

skalt ráða þessu’’. Nú lýsir hann firir alþýðu, hversu farit 

hafði um kveðit, ok gefr þá af nýju, við mörg vitni, Í*or- 

björgu kveðit. þormóði batnaði þá skjótt augnavcrkjarens; 

verðr hann þá allheill þess meins. — Nú munu vér hvílaz 

láta fyst frásögn Þormóðar kolbrúnarskálds ok segja nokkut 

áf þorgeiri, 

12. Nú er at segja frá þorgeiri Hávars syni, hirðmanni 

Olafs konungs. Þat var eitthvert suraar, er hann kom skipi 

sínu í Hvítá ok hélt því iipp í Norðrá ok setli þar upp 

urn haustit í j)ann stað er nú er kallað Þorgeirshróf. Hann 

fór iim vetrinn ti! vislar vestr á Reykjahóla ok var þann 

vetr með frendum sínum; selr þar varning sinn; fór um 

várit sncmmindis suðr lil Borgarfjaröar ok býr skip sitt til 

brottferðar. Litlu firir þing ferr hann vestr á Reykjahóla, 

eptir vöro þeiri, er þar var saman dregin, er hann hafði 

tekit íirir varning sinn, þann er hann hafði selt um vetrinn. 

Hann fíutti vÖruna til Skógarstrandar ok fær sér hesta; ferr 

suör til Borgarfjaröar, ok einn maðr með honura, sá er 

reið leiðina firir ok hafði hest í togi, Þorgeirr reið cptir 

ok rak nokkura klyfjahesta; hann reið með skjöld ok hafði 
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spjót ok exi; fara nú viö svá búit. Sa maðr bjó á Hvít- 

stööum, er Snorri het. Hann var kallaör Hækils-Snorri. 

Hann var mikill vexti ok sterkr ok vænn yfirlits ok grimm- 

ligr í ásjánu, óvinsæll ok nasbráðr, heiptúÖígr í skaplyndi. 

Helgi het son Snorra; hann var þá á ungum aldri, er þessir 

atburðir gerðuz. Manna húsin voro þá ncðarr í tungunni, 

en nú ero, ok var bærrinn kallaör á Mel. Lambahús mikit 

stóð vestr í túnit, þar sem nú heita Snorratoptir. Þorgeirr 

ok hans föronautr fófo þar hjá garði. Föronautr Þorgeirs 

ríðr framm um bæinn; en klyí'jahestarnir, þeir er Þorgeirr 

rak, liljópu í túnit. Snorri kemr út í {»ví er Þorgeirr clti 

klyfjahestana ok vill taka þá ór túninu. Hestunum þótti 

gott at bíta, ok nam þá annarr staðar, er hann rak annan. 

Snorri gengr bÖlvandi ok blótar hestunum ok svá Porgeiri; 

berr heslana með spjólinu ok særir. Sýniz Þorgeiri ekki 

Örvænt, at Snorri bani hestunum, Hann hleypr nú af baki 

ok hefir skjöldinn firir ser; exinni heldr hann með skild- 

inum í vinslri hendi; spjót hefir hann í hendi ok sækir þá 

at Snorra. Hann hörvar þá undan um vÖIlinn til lamb- 

hússins ok verst með spjótinu. 2 húskarlar sá, at Snorri . 

bljóp út reiðr nieð spjót silt; tekr sína exi hvárr þeira í 

hönd shv ok fara til fulltings við .Snorra. Þorgeirr verst 

þeim með miklum mjúkleik, en sækir at þeim með miklu 

afli ok örugglcik sern it óarga dýr. Húskarlarnir verða 

brátt sárir af l>orgciri; því at þeir höföu skammskeptar öxar, 

en I^orgeirr lagði spjótinu haröt ok tíðum. Hrukku þcir 

Snorri inn í lambhúsit. Dyrrnar voro lágar ok þröngvar á 

húsinu, ok var illt þar inn at sækja eptir þeim. l^orgeirr 

hleypr upp á húsit ok rýfr til. Þar scm húsit raufaöiz 

leggr Snorri spjótinu út í móti. I*orgeirr verðr sárr af því 

nokkut, ok þó lítt. Kastar Þorgeirr þá spjólinu ok tckr 

exina enni hægri hendi. Sækir Snorri þá at Þorgeiri, með 
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hörðum hug, þar sem húsit var rofit. En þorgeirr varðiz 

með skildi ok exi ■—- leitar ekki anriars, en höggva spjót 

Snorra af skaplinu; Ijetti ekki þeim leik fyrr en Þorgeirr 

hjó spjót Snorra af skapli. Ok þegar jamskjótt hljóp Þor- 

geirr inn í húsit um glugg þann, er á var roíinn, með 

skjöld ok exi, ok hjó þegar í hÖfuð Snorra svá hart, at 

hann klýfr hausinn allan; fær Snorri af þvi sári þegar bana. 

Þá snýr Þorgeirr at húskörlum Snorra, ok sækir þá fimliga, 

hlífandi með skildi, höggvandi með exi þeiri er vön var at 

fá mörgum manni náttstaðar. Lauk svá þeiri atsókn, at 

Þorgeirr vá þá báða. Eptir þat gengr hann út ok stígr á 

bak hesti sínum, ríðr til dyra ok hittir menn at máli; sagði, 

at Hækil-Snorri vill hafa fund þeira, ok mun bíða þeira í 

lambhúsinu; ok ríðr á brott eptir þat, til fundar við föro- 

naut sinn. Hann hafði rekit klyfjahrossin ór túninu, meöan 

þcir börðuz. Fara þeir viö svá búit íil skips. Býr Þorgeirr 

skip sitt ok heldr því lil Seleyrar, bíðr þaðan byrjar ok 

iætr í haf át búnu. Þorgeirr hefir skamma útivist: byrjar 
r 

honum vel ok tekr Noreg ok ferr skjólt á fund Olafs kon- 

. ungs ok fær góðar viötökur af konungi. Þessa atburðar 

getr Þormóðr í Þorgeirsdrápu í þessu erendi: 

Hus braut fnan V snor"' 

su‘7ð moðr z ftýr g^ði 

hín er heipt? máiia 

hækils fom ræk7 

vn'beggiaðr þa becia 

þg7 a hvaut meiri 

leyks hepi ek fliks pra fæki 

fanfpurt bani m“ 

Helgi son Snorra bjó lengi á Hvílstöðum. Var hann 

ólíkr feðr sínura ok svá frænduin bæði yfirlits ok svá í 
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skapi. Hann færði hús sín þangat sem nú er bærrinn. 

Ilann átti þat kenningarnafn, at hann cr kallaðr Helgi enn 

hvíti; því at hann var venn maðr ok vel hærðr, hvítr á 

hárslit. Við hann er bærrinn kcnndr á Hvítstöðum. Helgi 

var vinsæll maðr, góðr húþegn viö heraðsmenn ok gagn- 

samr við alþýðu. Hann deildi um GufuQtjar við Þorstein 

Egils son ; því at Þorsteinn vildi kaupa fitjarnar, en Helgi 

vildi ekki selja. Helgi fór einn vetr meö húskörlum sínum 

á Gufuíitjar. Hann ók heyjum sínum á Öxnum sunnan um 

raýrarnar, svá sem hann var vanr. Þorsteinn fór eptir þeim 

ineð húskarla sína. Peira fundr varð í eyjum þeim, er 

IjSugeyjar heita, suðr frá HvítstÖðura, Á þeim fundi 

hörðuz þeir þorstcinn ok Helgi. 1 þeim hardaga varð Helgi 

sárr mjÖk. Til þess fundar komu góðgjarnir menn, þeir er 

vilað höfðu fcrð hvárratveggju, ok skildu þá, ok sættuz at 

því, at I^orsteinn keypti fitjarnar, en hætti Helga áverkann 

við góðra manna sann. 

13. Þórir het maðr, cr hjó at Hrofá í Stcimgrímsíirði. 

Hann var mikill hávaðamaðr ok heldr ódæll ok óvinsæll. 

Hann varð missáttr viö hirömann Ólafs konungs í kaup- 

stefnu á Steingrímsfirði ok særði konungs mann miklu sári. 

Á þat mál var ekki sæzt. Ok er konungrinn frá þessi 

líðendi, þá mislíkaði honum sjá alburör. Hann mælti þá 

við Þorgeir Hávars son: „Þat vil ek, Þorgcirr, at þú 
# 

hefnir þessa áverka, er hirðmaðr minn fekk út á Islandi, 

ok leiðir svá Islcndingum at berja á mínum mönnum”. 

Þorgeirr svarar: ,;Þat væntir mik, at ck muna hcfnt fá 

þessa mótgcrða, cr yðr hafa gervar verit í þessu verki’'. 

Konungr mælti: ,,Því býð ekþeriim þelta máU at ck hygg, at 

þú munir minn vilja gera í þessu verki”. Þorgeirr svarar: 

„Skyldr er ck tii þess at gera þat sem þú vill”. Þorgeirr 

hýr þá skip sitt snemma sumars út til íslands. Honum 
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byrjar vel, ok kemr hann skipi sínu í Vaðil. Hann ferr 

veslr á Reykjahóla ok lekr tii skálasmíðar. Sá niaðr het 

Veglagr, er var at skálasmíö með Þorgeiri, ok gerði sínum 

megin hvárr þeira skálann. Slíálinn var um endilangt þilinn, 

en ekki öðrumþiljura; þau þili helduz allt til þess er Magnús 

biskup var at staðnum í Skálaholti, enn síðarri. Ond- 

verðan vetr fór Þorgeirr norðr lil Steingrímsfjarðar lil 

Hrofár. Með honum var í ferð Veglagr smiör. Þeir komu 

á bæinn síð um kveld ok drepa á dyrr. Rona ein gekk 

lil hurðar ok heilsar þeim ok spyrr þá at nafni. Þorgeirr 

segir et sanna til, hverir þeir voro. Hann spiirði, hvárt 

Þórir bóndi veri heima. Hón segir hann heima vera. 

Þorgeirr mælli; 5,Bið þú hann út ganga’. Ilón gengr inn, 

ok segir Þóri, at menn voro komnir úti, „þeir er þik vildu 

hitta”. Hann scgir; „Hverir ero þeir menn?” Hón svarar: 

,,í*al ætla ek, at korainn se Þorgeirr Hávars son”. Þórir 

reis upp ok lckr spjót sitt, gengr út í dyrr ok setr spjóts- 

oddin í þreskjÖldinn, heilsar þeim er komnir voro. í^or- 

geirr Jók ekki kveðju hans, Hann mælti: .,Þat er erendi 

mitt hingat, al ek vil vita, hvern sóma þú vill gera konungs- 
f 

ins Olafs, firir þann vansa, er þú gerðir hirðmanni hans?’* 

Þórir svarar: ,,Hvárt ertú aðili málsins?’’ Porgeirr svarar: 

„Firir þat mun ganga sem ck se aðili þcss máls; því at ek 

hefi konungs umhoð til þessa máls”. Þórir svarar: „Vera 

raá, at svá se, at þú hafir hans umboð; en varla virðiz 

mer svá sem ck heyra orð konungsins þó at þú mælir”. 

f^orgeirr svarar: ,,Satt er þat, at þú heyrir ckki hann 

sjálfan mæla; en þó má vera, at þú rcynir nokkurt sinn 

hans ríki”. Ok er minnstar vánir voro, leggr Þorgeirr 

spjótinu til í*óris; þat lag kom framan í fang honum ok 

gekk þar á hol; fjell Þórir inn í dyrrnar ok var þegar 

dauðr, Litlu síðarr snýr Þorgeirr á brott, ok hans föro- 
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nantr; ok er ekki sagt frá feró hans, fyrr en hann kemr 

heim á Reykjahóla. Um þenna alburð orli Uormóðr þelta 

crendi: 
I 

Ar inan ek þegn hín er þo2Í 

[/ps |:agrliga arfa 

hlýra hrápns ineð geiri 

happa ^igr reð kappi 

hepn'öi sva sara 

flikt por allt opriki 

o^'öz ok evn^ sob'hm 

lojfftýran'bi hlýra 

Uatin vetr voro stuldir miklir á Reykjahólum: hurfu mönnum 

gripir raargir ór hirzluna, ok var svá mikill gangr at því, 

at náliga ór hvers manns hirzlum hvarf nokkut, hversu 

rammligr láss sem firir var, en þó var engi lássinn brotinn. 

Illugi Ara son var heima á Hólum þann vetr, Eptir jói 

um vetrinn heimta þeir bræðr saman hjón sín, Tekr Uor- 

gils þá til orða: ,,þat cr öllum mönnutn kunnigt, at her 

í vetr hafa verit miklar tökur—hefir mart horfit ór lásum ok 

lokum; ætlum vcr at hafa uppi rannsókn: skal fyrst rann- 

saka hirzlur okkrar bræðra; en eptír þat annarra raanna; ok 

ef ekki finnz heima her þat cr stolit er, þá munu ver fara 

á aðra bæi at rannsaka menn’’, Nú fór þat framm, al 

ranrisakaðar voro hirzlur manna; ok fiiinz ekki þat er leitað 

var. Vegiagr siniðr átti eina mikla kistu þá er ekki var 

rannsÖkuð. Þorgils inælti, at Veglagr skyldi upp lúka 

kistunni, ok láta menn sjá, hvat veri í. Hann svarar: 

,,Aldri hefi ek rannsakaðr verit scm þjófar, ok mun ek ekki 

lúka upp kistunni”. Þorgils mælli: „Ekki er til þín eins 

leikr sjá gjörr: hafa várar kistur rannsakaðar verit, ok má 

þér þat sem yfir margan gengr”. Þá svarar Veglagr: 
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5,Þótt þér hafit allir rannsakaðir verit, þá niun ek þó ekki 

luka upp mína kistu til rannsaks”. Illugi spratt þá upp, 

ok hafði ena hamlexi í hefidi; hann gengr at kistunni, ok 

mælli: „Ek hefi at varðveita konungs-lykil þann er at öllum 

kistum gcngr ok lásum; nú mun ek með þeim upp lúka 

kistunni, ef þú vill ekki sclja mér Ijkil’*. Veglagr sér, at 

Tllugi mun upp hÖggva kistuna, ef hón veri ekki upp 

lokin — selr þó framm lykilinn. ' lilugi lýkr þá upp kisliinni' 

ok finnr þar marga lykla þá er at gengu öllam lásum þeim 

er voro á Reykjahólum; hann finnr þar í marga gripi þá 

er mönnum höfðu horfit þar. Þá þóttuz menn vila, at Veg- 

lagr mundi stolit hafa fénu því er horfit var; cr honura þá 

nauðgat til sagna; gengr hann þá við mörgum stuldum, ok 

fylgir mönmim þar til cr hann hafði fcit fólgit úti í ýmsum 

stöðum. þá mælli lllugi: „Ólífismaðr sýniz mér Veglagr 

vera, ok er þat mitt ráð, at hann sé heingðr^’. Þorgeirr 

raælti : „Ekki muntu svá vilja lúka við húskarl þinn”, 

Illugi svarar: „Rangt sýniz mér vera, at svá mikill þjófr 

gangi undan”. Þá segir Þorgeirr: j,Hvat sem yðr sýniz 

rétt vera um þetta mál, þá mun yðr þó verða maðrinn 

dýrkeyptr í þcssu sinni; ok ekki mun hann af lífi lekinn, 

ef ek má því ráóa”. lllugi mælti: „Mikit kapp leggr þú á 

með þjófum, ok muntu illt at verki hafa þar sem hann er; 

ok ekki mun jafnan þinn eiðr Grir honum standa, þó at 

hann gangi nú undan. Nú fari hann í brott af Reykjanesi 

ok komi aldri síðan hér”. Þorgeirr svarar: ^^Vel má svá 

vera’’. Nú fylgir i^orgeirr Veglagi vestr á Laugaból í 

Langadal tll Bersa ok Þorraóðar, ok skorar á þá, at þeir 

veiti Veglagi vist lil fardaga „ok flytU hann til skips í 

Vaðil”; ok kvez Þorgeirr þá mundu flytja hann í brott af 

íslandi. Þeir feðgar tóku við Veglagi íirir Þorgeir, ok var 

hann með þeim Þormóði um vetrinn. Þorgeirr fór aptr á 
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Reykjahóla ok var þar um vetrinn. Um várit bjó hann 

skip siU. Veglagr kom lil skips, ok tók Þorgcirr við honum 

ok flutti hann utan. Skipit kom vió Orkneyjar. Rögnvaldr 

Brúsa son var þá búinn til hernaðar; því at víkingar maTgir 

lágu viö eyjarnar, þeir er ræntu búendr ok kaupmcnn, ok 

vildi Rögnvaldr refsa þeim sín illvirki. Þorgeirr selr þá 

skip sitt, ok rjez hann í lið meö RÖgnvaldi. Veglagr fór 

upp á Skolland ok gerðiz þar mikill Jtjófr ok var þar drep- 

inn um síöir. RÖgnvaldi viröiz Þorgeirr vel, ok hans föro- 

nautum; því at hann reyndiz Jjví meiri kappi sem hann 

liom í raeiri mannraunir, svá sem Þormóðr orti um: 

Niojör geck a fkæ fkoiðu 

fkelegr en þ telium 

hiallíir er lAa niíh^ 

hiorgall’brs m; Rognvalfói 

Iitt sp'ði pio> pýrða 

Tra'b’' millþr at hill^i 

örengr vah ()að at leng’ 

ðiarpr Ilavs arui 

í hernaði varö Þorgeirr ágætr maðr at hug ok vápnfimi ok 

í öllum röskleik. Jarl varð ágætr af þessi ferð; því at 

hann sigraðiz hvar sem hann barðiz um sumarit ok gerði 

góöan frið búkörlum ok kaupmönnum. 

14. Síðan um haustiö /-fór Þorgeirr til Noregs ok var mcð 

Ólafi konungi ura vetrinn í góðri virðingu. Ólafr konungr 

þakkaöi honum þat er hann hafði rckit þeirar sncypu er 
r 

Þórir haföi gert homim. Illugi Ara son var með Olafi 

konungi þann vetr. Um várit bjó Illugi skip sitt til Islands. 

Þorgeirr segir Illuga, at hann vill fara með honum. En 
f 

Illugi svarar honum svá: ^jOráðligt sýniz mér, at þú farir 

út til Islands; heíir þú stórvirki gert í mörgum héruðum 
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ok áttu þar í flestum stöðum illa friöl; en þú hefir her 

mikinn sóraa af konungi ok góðan frið af öllum mönnum; 

nu mun ek ekki flytja þik fra friðinum ok lil ófriðarins — 

því at þú munt ekki sva gott upp taka á Islandi sem þú 

tekr her hvern dag mikinn sóma af konungi’\ „Vera má 

svá’*, segir Þorgeirr, „at ek komumz þó til Islands, at þú 

ílytir mik ekki”. Nú býr Jliugi skíp sitt ok lætr í haf þá 

cr honum gaf byr. Ok er hann var í haf látinn, þá gengr 

Þorgeirr cinn dag firirkonung ok biðr sér fararleyfis. Olafr 

konungr mælti: ,,Svá virðiz mér, at minni mannheill hafir 

þú á Islandi, en hér með oss; þiki mér firir því þat vjenna, 

at þú sér hér raeð oss en á Jslandi, at þú hafir hér meira 

gott en þar”. Þorgeirr sótti þctta mál mjök við konung; 

ok er konungr sér, at Þorgeiri þótti mikit undir at þiggja 

þal er hann bað , þá mælti konungr: ,,Nú mun at því 

IvOina, sem ek sagða enn fyrsta tíma, er þú komt á várn 

fund, at þú inundir ekki vera gæfumaðr í öllum lutum. 

Nú mun ek lofa þér, at þú farir út til íslands; en ekki 

munura vit sjáz síðan, ef vit skiljum nú'*. Þorgeirr 

svarar: j^Þökk kann ek yðr, at þér lofit mér at fara; cn þal 

ætla ek, at fara á yðvarn fund at sumri^^ Konungr mælti: 

^,Vcra má, at svá sé, at þú ætlir þat; en ekki mun svá 

verða*’. Nú skilja þeir at svá mæltii, Þorgeirr tók sér fari 

með þcim norrænum manni. er Jökull hct, ok fór með 

honum út til Islands. Þat skip kom í Vaðil, ok fór Þor- 

geir til vistar á Reykjahóla. llluga reiddi lengi úti um 

sumarit ok kom um hauslit síö norðr í HraunshÖfn á Mel- 

rakkaslétlu. Hann setti þar upp skipit ok bjó um ok fær 

menn lil varÖveÍzlu skipsins um vetrinn; fór við þat norðan 

um hérut ok ællaði til Hóla. Gautr Sleitu son, er fyrr var 

getið, kom til fundar viö Illuga ok tók sér fari meö honum 

at sumri. Einn dag, er Illugi áði hesti sínum með sínum 
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förunautum, kom þar maðr einn ríðandi á áifanga. Sá var 

í hvítri heklu. Hann kvaddi Illuga. Hann tók kveðju hang, 

ok spurði, hverr hann veri. Hann sagði: „Ek Iieili ílelgi”. 

Illugi svarar: „Hvaðan ertu kynjaðr, eðr hvar áttu heima?” 

Helgi svarar: „Víða stendr kyn mitt fótum; en þó er her 

ílest firir norðan land; —• en hvergi á ek heima, ok ekki 

hef ek heill til þess, at hafa 2 missara vistir; en jafnan 

hefir ek kaup á sumrum, ok enn hefir svá verit í sumar; 

— ok margir menn kennaz við mik, ef heyra kenningarnafn 

mitl’’. Illugi spurði: ,,Hvert er þat?’* Helgi svarar: „Ek 

er kallaðr Helgi selseysta”. Illugi -svarar: „Fánefnt er þat 

kenningarnafn; en þó hefi ek heyrt þín getið”. Helgi 

mælti: „Þat er erendi mitt hingat, at ek vil vita, ef þu 

vill ferja mik utan at sumri”. Illugi mælti: „Ero þer 

nokkur A^andræði á höndum, eöa hefir þúnokkurfe?” Hann 

svarar: ,,Engi vandræði ero mer á höndum; en eyfit hef 

ek fe; en Aæra mætti, at heldr veri yör Ijetti at mer — 

þvi at ek er ofljettr maðr”. Illugi mælti: „Ertu nokkurr 

atgervimaðr?’' Ilann svarar; „Engi em ek íþróttamaðr; en 

mikit traust á ek undir fóLum mínum, ok brjóstheill er ek, 

ok því fær engi tekit mik á rás”. Illugi raælti: „Gagn er 

þeim þat, cr hræddir verða*’. Helgi mælti: „Ekki hefi ek 

þat reynt, at verða allhræddr. En vita vii ek, hvárt þú 

vill veita mer farit”. Illugi mælti; „Kom þú í vár lil 

fundar viö mik, ok ver með mer í flutningum, þá er ek 

dreg saman vöro mína, ok far þá með mer utan’*. „Sá 

kostr líkar mör vel” segir Helgi. Nú skiljaz þeir at svá 

mæltu, ok ferr Illugi vestr á Reykjahóla, ok er þar um 

vetrinn, 

15. Bræðr 2 bjuggu á Garpsdal. Het annarrKálfr, en annarr 

Steinóifr. t*eir voro á ungum aldri ok vel fjárcigandi ok vinsælir 

menn. Þórdís höt kona, er bjó í Ólafsdal. Hón var ekkja, góð 
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húsfreyja ok gagtisum. Son hennar hét Eyjóifr, er álti hú 

með henni. Hann var gerviligr maór ok vinsæil. Þorgeirr 

hét frendi Þórdísar, er hón hafði upp fajðt. Hann var 

kháligr maðr. Hann átti þat kenningarnafn, at hann var 

kallaðr Þorgeirr hófleysa; en þat kenningarnafn hlaut hann 

af því, at hann hafði til alls meira cn hann þurfti, þegar 

hann átti nokkut fé íirir at ráða. Með þeim fóstbræðrum, 

Eyjóifi ok Þorgeiri, var vingott á unga aldri. Þeir voro 

báðir knáer menn ok ólalir, ok var iÖngum mikit um þá; 

en frammfærslukerling Þórdisar amaðiz opt við þá ok glímur 

þeira; en þeir glettuz því meirr við kerlittgu, sem hón 

angraðiz meirr við. Einn dag, er þeir glímdu á gólfi—ok 

var mikit um þá, komu þar jafnan niðr er kerling var ok 

drógu verk hennar á fótum sér — þá mælti kerling: „IJtil 

fremd er ykkr í því, at spilla verki íirir mér eðr gleltaz 

við mik; en spá mun ek ykkr spá —: svá vel sem nú er 

með ykkr, þá munu þið vcst skilja ykkart vinfengi”. Þeir 

segja: „Furðu óspálig sýniz okkr þú vcra”, Kcrling mælti: 

„Hversu sem ykkr sýniz þat, þá mun þat eptir ganga, sem 

ek mæli”. Nú um vorit eptir er þeir lllugi ok Þorgeirr 

höfðu um vetrinn verit á Reykjahólum, beiddi þorgeirr 

llluga, at hann skyldi veita honum far um Islandshaf. 

Hlugi veitli honum þal, sem iiann bað. Kálfr ok Steinólfr 

ór Garpsdal tóku sér fari með Illuga. Nú er menn fóro 

til skips um várit, [tá mælti lllugi við Þorgeir: 5,Þat vilda 

ek, frændi, at þú færir norðr lil skips með mönnum mínum, 

ok húit skipit um þingit; en ek á ereridi lil þings, at hilta 

vini mína; mun ek ríða norðr af þingi; vilda ek, at skip 

veri albúit, þá er ek kem norör”. þorgeirr segir svá vera 

skulu sem hann vildi. Þá rjez Þorgeirr norðr til skipsins 

á Sléttu; en Illugi hjóz li! þings. Steinólfr ok Kálfr ok 

Helgi selseisía voro í ferð meö þorgeiri; cn vara þcira 
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hafði fyrr farit. Þorgiis Ara son ok Ari son hans ok Illugi 

bróðir hans riðu með flokki til þings ór Breiðafirði. Þá er 

Þorgeirr kom norðr í höfnina, setti hann framm skipit ok 

bjó. Gautr Sleitu son var til skips kominn ok hafði annat 

mÖtuneyti en Þorgeirr. Þar var iIU til eldiviðar, ok fóro 

sinn dag hvárir at afla eldibranda — Þorgeirr ok hans föro- 

nautar, Gautr ok hans föronautar. Einn dag fór Þorgeirr 

at afla eldibranda, en Gautr var heima. Matsveinar Gauts 

.höfðu ketil uppi; ok er velia var komin á kelil þeira, þá 

var lokit eldiviði þeira; sögöu þeir Gauti til sinna vandræða. 

Gaulr gengr lil búðar Þorgeirs ok lekr ofan spjól hans ok 

höggr af skapti spjótið ok kastar í rúin hans ok heflr með 

ser skaptið; hann tekr ok skjöld Þorgeirs ok hefir með ser: 

gengr síðan lil eldsslóarinnar; hann kiýfr í siindr skjöldinn 

ok spjótskaptit, ok eldir undir katlinum; verðr þá vel mat- 

búit. Þorgeirr kom heim um kvcldit. Hann saknar skjótt 

vápna sinna. Hann spyrr, hverr sveina hafi á brott borit 

„skjöld minn ok spjót”. Gautr svarar: „Ek tók skjöld 

þinn ok spjótskepti ok klauf ek undir ketii várn; en áðr 

inátti ekki vel matbúa; því at lokit var eldiviði vorum; en 

oss þótli illt hrált at eta”. Nú fann ekki á Þorgeiri, at 

honum rnislíkaði sjá liltekja Gauts. Annan dag fór Gautr 

ok hans föronautar at fá eldibranda; en Þorgeirr var heima 

ok bjó skip. Matsveinar Þorgeirs höfðu eldiviðarfátt; ok er 

þeir skyldu matbúa, fóru þeir til Þorgcirs ok sögðu honum, 

Hann gekk til tjalds Gauts, ok tók spjót hans ok skjÖId, 

ok hjó af skapti spjótið, en klauf skjÖIdinn undir kelil; þá 

skorti ekki eldivið til þess at vella mat þeira. Gautr kom 

iieim um kveldit, ok spurði, hvat menn vissi lil skjaldar 

hans eða spjótskeptis. Þorgeirr svarar: „SkjÖId þinn ok 

spjótskepti klauf ek undir ketil í dag; því at matsveinum 

varð eldiviðarfátt’\ Gautrsvarar: „Seint lætr þú af at aiika 
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oss skapraunir”. Þorgeirr svarar; ,,Svá er Íeikr hverr scm 

heiman er gerr”. Gautr fajó þá til Þorgeirs; en hann laust 

við exi sinni ok bar af ser hÖggit, skeindiz þó lítt á fæti. 

Þá hljópu menn milli þeira ok tóku þá ok hjeldu, þor- 

geirr mælti: „Ekki þurfi þer at halda mer; því at ek mun 

mik nú til engis ófriðar likligan gera”. Nú voro þeir 

skildir, ok ferr hvárrtveggi til síns tjalds; hafa síðan náttverð 

ok leggjaz síðan til svefns. Ok er menn voro sofnaðir, þá 

ríss Þorgeirr upp, ok tekr exi sína í hönd ser, ok gengr 

til Ijalds þess, er Gautr var í, ok sprettir tjaldskörum, 

gengr inn í Ijaldit ok at rúmi Gauts, ok vekr hann. Gautr 

vaknar ok spralt upp ok vildi taka til vápna; ok í því bili 

höggr Þorgeirr til Gauts ok klýfr hann í herðar niðr; fekk 

Gautr af því sári bana. Þorgeirr gengr í brott ok lil búðar 

sinnar. Búðunautar Gauts vakna við brestir.n, er hann var 

veginn; styrmdu þeir yfir líki hans ok bjuggii um. Um 

þenna atburð orti Ponnóðr vísu þessa: 

Gautr veit ek at fon sleitu 

snarpeingr raeð lið ^réigia 

haulftr V harðar 

hior ()iarpr incð j‘io2in 

ojígeigin varð eigi 

almþgs 1 gný malma 

opt v*^ðr rik þ ræk 

raun ftýnjíullii launat. 

16. Eplir þenna atburð sá Þorgeirr einn dag, hvar skip 

sigldi af hafi þangat til hafnar. Þat skip tók þar höfn ok lágu 

um akkerí ekki allner skipi Þorgeirs. Hann fór á báti með 

skipverjum sínum til kaupskipsins, ok spyrr, hverr firir 

skipinu reði. Honum var sagt, al þorgrímr Einars son reði 

íirir skipinu, cr kallaör var trölli, grænlenzkr maðr, ok 

annarr maðr Þórarinn ofsi, Þorvalds son, norðlenzkr maðr. 
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Þeir spyrja, hverr firir Jjví skipi rjeði, er þar var íirir í 

höfninni. Þeim var sagt, at Illugi Ara son ætti skipit, en 

þá reð firir skipinu Þorgeirr Hávars son. Þorgeirr spyrr, 

hversu fjölmennt þeir hefði á skipinu. Honum var sagt, at 

þar væri 40 karla innanborðs. Nú sá Þorgeirr, at þar var 

mikill liðsmunr, ef þá skildi nokkut á; því at þeir Þorgeirr 

voro ei fleiri, en 30 vígra manna. Þorgeirr mæili: „Yðr 

kveð ek at þessu, stýrimennina. Þat er mælt af mörgum 

mönnum, at ver sem Iivárirtveggju nokkurir ójafnaðarmenn 

ok ekki óágjarnir við aðra. Nú vil ek þess biðja, at vér 

gerim ekki vára hreysli ok harðfeingi at fólsku ok ófriði; 

sýniz mér þat ráð, at vér setim grið meðal vár til varúðar”. 

Þeir Þorgrímr ok Þórarinn tóku því vel, ok fór þat framm, 

at grið voro sett, sem Þormóðr orti um: 

Gullz neð þg'? þolla 

þ' næft g‘ða æfta 

er h sa yari 

suihgeðr með lið míha 

Auli lekr fecr eh fnialli 

faiileiks þþar máni 

]íIioíz þa er ]:ýrð'^ nýta 

full mæli reð tæla 

Nú er grið voro sett meðal þeira, þá fór Þorgeirr til skips. 

Hann flutti þá út á skip ailt fé skipmanna sinna ok lét 

skipit liggja um akkeri ekki allnær landi, ok voro þá menn 

hans allir á skipi, því at hann trúði ekki til fulls þeim 

Þorgi’ími ok Þórarni, þó at grið væri sett meðal þeira. 

Menn koraa af landi ofati tii þeira Þorgríms, ok segja þeim 

víg Gauts Slcitu sonar, þat er þar hafði vorðit í höfninní; 

því at Þorgeirr hafði ekki sagt þeim vigit, Ok er ÞÓrarinn 

heyrir þessi tíðindi sögð, þá heimtir hann Þorgrím á tal 

einn saman, ok mælti svá: „Ekki munda ek grið hafa sett 
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við Þorgeir, ef ek hefði vitað þessi líðendi — víg Gauls 

frænda míns. Nú vil ek vita af yðr, hvers ek skal þar 

ván eiga um liðveizlu, ef ek vil hefna Gauts”. Þorgrímr 

svarar: „Ekki mun ek skiljaz við yðr í þessu máli; en 

torsóltligr sýniz mér þorgeirr vera”. Þórarinn mælti: 

„Vér munum bera á land upp einhvern dag skrúð vor ok 

lérept ok aðra góða gripi, ok breiða til þerris; ok kann vera, 

at nokkurir menn Þorgeirs fari úlatundraz gripina, ok rauno 

vér fyrst drepa þá ok fækka svá lið þeira’^ Þorgrímr 

mælti: ,,Freista máttu þess, ef þú viU”, Þeir Þorgrímr 

ok Þórarinn höföu ætlat al fara til Græniands, ok áttu 

félag saman, bæði skip ok áhÖfn, ok bera þeir firir því 

ekki fé sitt af skipi. Einn veðrdag góðan báru þeir Þórarinn 

á land upp skrúð ok lérept ok góða gripi ok breiddu við 

þerri. Þann dag fóro þeir Kálfr ok Steinólfr 12 á báli 

til lands epter vatni. Ok er þeir sá varning á land 

breiddan, þá hljópu þrír menn af liði þeira þangat sem 

þeir sá varninginn; ok þegar er þeir komu þangat, þá voro 

þeir drepnir. Ok eptir þat fóro þeir Þórarinn ok Þorgrimr 

með liði sínu at þeim Kálíi. Þeir gerðu þá handlekna, 

Kálf ok Steinólf, ok settu í fjötur; en þeir drápu þar 3 

menn hjá vatninu. Helgi selseista hjó í fyrslu mann þeira 

Þórarins banahÖgg, ok eptir þat hljóp hann á brott. 

Menn runnu eptir honum ok fengu ekki tekit hann; hljóp 

hann it efra um fjall daga ok nætr, ok nam ekki fyrr 

staðar, en hann kom á þingvÖII. Hann segir þeim Þorgisli 

ok Illuga þau tíðendi, er gerz höfðu í Hraunhöfri þá er 

hann fór í brott. 

17. Eptir þessi tíðendi, er nú var frá sagt, tóku þeir 

Þorgrímr kaupskipsbátinn þann er þeir Kálfr höfðu til lands 

haft ok fóru þá lil skips síns. Þorgeirr var á skipi út, 

ok þeir 9 saman, ok vissu þeir ekkí þau tíðendi, er á 

S4 



FÓSTBRÆÐRA SAGA, 55 

laiidi hÖfðu gcrz—því at leiti bar á milli þar sem vatnit 

var ok skipit; finnr Þorgeirr ekki fyrr, en þeir Þórarinn 

ílytja kaupskipit með 2 bátum þangat tíl skips þeira Þorgeirs, 

ok allir herklæddir. Peir Þorgeirr grípa vápn sín ok verjaz 

vel. Þeir Þorgrímr flytja þá skip sitt at skipi Þorgeirs ok 

leggja borð við borð; tekz þá skjótt harðr bardagi; ná þeir 

brátt uppgöngu á skip Þorgeirs ok láta skamrat stórra 

höggva í milli. Þorgeirr hjó jafnan Iveim höndum með 

öxinni, ok var lengi þat, at þeir komu ekki hÖggi á hann; 

því at engum þótti girniligt gistingarból undir exi hans; en 

þó hlutu þat margir. Menn Þorgeirs fjellu brátt; hljóp 

hann þá aptr í stafninn ok varðiz þaðan; því at við mikinn 

liðsmun var at etja — svá sem Þorraóðr orti um: 

Striðr rieð slapn at v'^ia 

streinghestz taugu 'breingia 

itr þt ár var heitin 

auðftioji þrek fio2/ 

aðr sigr reýn? sarum 

sar hlutu meðr at v*’ 

vt T e litla 

e'írín j:ell a kn9ri 

Kent piotv hve pæn'bíi 

folk hneit'? ft veita 

^ýr þo at ^reigi v^ri 

(JýlgiuPamr at j^ýlgia 

þregs ek þg? eiga 

þau ero orð komín noíðan 

han^ar griolz hreýti 

hug þah er ý mun brugð‘ 

Aliir ágættu hans vörn, þeir er vissu, hversu hrauslliga 

hann varðiz, ok mæltu allir eitt um hans vörn ok fræknleik, 
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at menn þóttuz ekki hans jafningja fundit hafa. Þorgeirr 

hjó hart ok tíðum af miklu aíli ok Öruggum hugj ok var 

honum sjálfum hugr sinn bæði firir skjöld ok brynju, ok 

þikjaz menn ekki vita þvílíka vörn sem Þorgeirr haföi. 

Almáttigr er sá, sem svá snart hjarta ok úhrætt gaf í brjóst 

Þorgeiri; ok ekki var hans hugprýði af mönnum ger ne 

honum í brjóst borin, heldr af enum hæsta höfuðsmið. 

Nú firir því at þeim Þorgrími reyndiz meiri mannraun, at 

sækja Þorgeir, heldr en klappa um maga konum sínum, þá 

sóttiz þeim seint ok varð þeim hann dýrkeyptr; því at 

Þormóðr hefir svá um ort, at Þorgeirr yrði 13 manna bani, 

áðr hann fjell; en 2 ero nefndir í Þorgeirsdrápu þeir er 

hann vá þar, Márr het austmaðr sá er fyrst kom sári á 

Þorgeir. Hann hjó á hönd Þorgeiri; ok enn haföi hann sár 

fengit; þá hjó hann Má banahögg. Sá maðr er annarr 

nefndr, er Þorgeirr vá síðarr, er Þórir hjet, austmaðr, er 

lagði spjóti í gegnum Þorgeir; en Þorgeirr gekk á lagit þar 

til er hann hjó hann banahögg. Um þenna atburð orti 

Þormóðr vísur þessar: 

Haufs pra ek hræplauka 

han^ræðis þrot bæði 

V suipruna fehu 

sv'^ðz all()regi v'^ða 

CDan h* m^ z þir 

malfniallr z liet palla 

aðr pragurn þa þra 

þg?r lokit eiru 

Olli piorr aðr pielli 

plugtrauðr hiar" ()auða 

sa var rækian^i eh riki 

reggis xííj seggia 
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\/ Iiet ek hiall^r p') haull^u 

hui er þrck kán vuia 

mal tia min at ^eilaz 

miuk viga t' lukaz 

Nú er Þórir var fallinn, en spjótið slóð í gegnum Þorgeir, 

þá fell hann ekki; en þá var skaramt höggva á meðal; því 

at þeir Þórarinn ok Þorgrímr stóðu nærr, ok unnu þeir þá 

á Þorgeiri, ok við þat fjell hann ok Ijet iíf sitt. Þórarinn 

ofsi hjó höfuð af Þorgeiri ok hafði í brott með ser. Svá 

segja sumir menn, at þeir Liyfði hann til hjarta — ok 

vildu sjá, hvílíkt veri, svá hugprúðr sem hann var; en 

menn segja, at hjartað veri harðla lítit, ok hÖfðu sumir 

menn þat firir satt, at minni se hugprúðra manna hjörtu 

en huglaussa — því at menn kalla minna blóð í litlu hjarta 

en miklu, en kalla hjartablóði hræzlu fylgja^ ok segja menn 

því detta hjarta manna í brjóstinu at þá hræðiz hjartablóðit 

ok hjartað 1 manninum. 

18. Eptir þenna bardaga skildu þeir Þorgrímr ok Þórarinn 

felag sitt; því at Þórarinn þóttiz raikinn sigr unnit hafa — 

vjænti hann ser viröingar hér á landi firir sigrinn. Þorgrímr 

hafði skip ór félagi þeira, en Þórarinn lausafé; hélt Þor- 

grímr skipinu til Grænlands, ok fórst honum vel, Þórarinn 

aflar sér hesta ok manna, ok reið noröan ór höfninni við 

12. mann, Hann haföi höfuð Þorgeirs í belg við slagálar 

sér til ágœtis sigrs síns, Þat var skemmtan þcira á áfangum, 

at þcir tóku höfuð Þorgeirs ór belgnum ok settu þar á 

þúfur upp ok hlógu at. En er þeir komu í Eyjafjörö, þá 

áðu þeir þar skammt frá Naustum. Þeir lóku þá höfuð 

Þorgeirs, ok settu þat upp á þúfu eina, sem þeir voro 

vanir. Þeim sýndiz þá höfuðit úgurligt — augun opin ok 

rnuðrinn, en úti tungan. Viö þá sýn uröu þeir allhræddir 

ok felrasfullir. Þeir grófu þá meö exum sínum hjá höfðinu 
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ok hrundu þar í ofan hÖfðinu ok grófu á ofan torf. Slettu- 

karlar ruddu kaupskipit ok ílutlu til lands ok jörðuðu þar i 

höfninni allra manna lík þeira er þar höfðu fallit á skipi 

ok á landi — því þeir nenntu ekki tii kirkju at færa 

líkin; því at í þenna tíma voro engvar kirkjur í nánd höfn- 

inni- Kálfr ok Steinólfr voro ór fjötrum leystir eptir bar- 

dagann, ok ruddu þeir tíl likagraptarins við Slcttukarla. 

Þeir varðveittu varning þann er á skipinu var, þar lii er 

Illugi kom til skips. Nú þó at kristni veri ung í þenna 

tíma her á landi, þá var þar þó ekki siðr til þess, at taka 

fe veginna manna. lllugi fór utan þat sumar norðr á Slettu. 

Þormóðr kolbrúnarskáld undi löngum illa eptir líflát Þorgeirs, 

ok þat sumar fór hann utan í Vaðli. Eyjólfr í Ólafsdal 

ok Þorgeirr hófleysa fóstbróðir hans fóro utan í Grimsárósi. 

Þat skip kom í ey þá er Lafon heitir. Þormóðr kolbrúnar- 

skáld fór á fund Olafs konungs ens helga. Þormóðr kvaddi 

konunginn, ok tók konungr vel kveðju hans, ok spurði, 

hvat manna hann veri eða hvers son hann veri. Þormóðr 

svarar: „Ek er íslenzkr maðr, ok heiti ek Þormóðr, en 

Bersi heitir faðir minn’’. Konungr mælti: ,,Hvárt ertu 

kallaðr Þormóðr kolbrúnarskáld ok ert svarabróðir Þorgcirs 

Hávars sonar?” ^,Já” segir Þormóðr; „sá er maðr enn sami”. 

Konungr mælti: „Njóta skaltu hans frá oss, ok vel ertu 

her kominn; ok víst máttu vita þat, at ek tel mer misboðil 

í vígi Þorgeirs hirðmanns míns, ok þökk kynna ek þess, at 

hans yröi hefnt”. Þá kvað Þormóðr vísu: 

^þarp fa er þ'? fl' hvp 

þengill p*? kne lengi 

fuaraðu hoglrga hv'^iu 

hugbotðz kr orði 
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pair eru v9 ne yreýia 

'líræn’br vorum v7 væn^? 

minuz meÍR en anat 

mitt starj: kg ()iarpn 

Konungr mælti: „Gaman man vera at skiildskap [línum’*. 

Pormóör gerðiz þá hirðmaðr Ólafs konungs. þat skip kom 

um sumarit til Noregs^ er var af Grænlandi. Því skipi 

stýrði sá maðr, er Skúmr het. Hann var grænlenzkr maðr 

at kyni; farraaðr mikill ok vitr maðr ok vinsæll. Hann 

var vinr Olafs konungs ok honum handgenginn. Skúmr fór 

til hirðar konungs, ok var þar iim velrinn, Þann velr voro 

þeir í Noregi — Illugi Ara son, Sleinólfr ok Kálfr, Eyjólfr 

ok Porgeirr hófleysa. Um várit cptir, er einn vetr var 

liðinn frá falii Þorgeirs Hávars sonar — Þorgils Ara son 

ok Ari son hans bjuggu til mál á hönd Þórarni, um víg 

Þorgeirs, ok öðrum mönnum þeim sem at víginu höfðu 

verit; gerðu mikinn rcka at þeim verkum, er þar voro ger. 

Á þau mál var sæzt á l)ingi, ok gerði Þorgils um málín 

Öll tvau iumdruð silfrs, ok gulduz þar á þinginu um víg 

Þorgeirs, ok hafði Guðmundr enn ríki hundrað at ráði 

Þorgils. Þat sumar var Þórarinn veginn á manna móti í 

Eyjaíirði. Á því sumri fóro þcir Kálfr ok Steinólfr iit til' 

islands. Þeir komu út í Vaðli á Barðaströnd ok fóro heim 

í (iarpsda! til búss síns. Eyjólfr ok Þorgeirr hófleysa 

kcyptu skip í Noregi ok héldu því til íslands þá er þeir 

voro búnir. Þá velkti lengi úti ok komu síð um haustit á 

Borgarfjörð. Ok er þeir komu þar, þá skildi þá á um 

landtöku; vildi Eyjólfr halda skipinu til Straumfjarðar — því 

al þangat var byrr; en Þorgeirr hófleysa vildi halda skipinu 

lil rjettar, ok vita, ef byr gæíi firir jökulinn, ok vildu halda 

skipinu í Dögurðarnes. Þá var gengit til siglu, ok eptir 

ieitað, hvárir fleiri veri skipverjar, þeir er sigia vildu, eða 
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hinir er í rétí vildu leggja slíipit. En firir því at mönnum 

hafði leizl í hafinu, þá voro þeir fleiri, er sigla vildu til 

lands. teir fóstbræðr voro svá reiðir, at þeir tóku til 

vápna; en menn gættu þeira, svá at ekki varð at. Þeir 

tóku Straumfjörð. Ok þegar er skipit var landfast orðit, þá 

fekk Þorgeirr hófleysa sér hest, ok reið hann frá skipi ok 

fór til þess er hann kom vestr í Garpsdal. Hann tók sér 

vist með þeim bræðrum, Steinólfi okKálfi. Eyjólfr var við 

skip þar lil er hann hafði um skip búit; fór þa heim í 

Ólafsdal til móðnr sinnar ok var með henni um vetrinn. 

19. Spákerling sú, er fyrr var getið, tók sótt um vetrinn ' 

ok lá lengi. Hón andaðiz næstu nótt epter pálrasunnudag. 

Lík hennar var flutt á skipi til Reykjaness; því at engi 

kirkja var nærri Ólafsdal, en sú er á Hólum var. Eyjólfr 

ok húskarlar hans fluttu lík spákerlingar til kivkju, Ok er 

líkit var niðr sett, vesnaði veðrit: gerði kófviðri ok froslviðri — 

lagði fjÖrðinn út langt, ok mátti ekki skipum koma út til 

dalsins. Þorgils mælti þá til Eyjólfs: „Þat sýniz mér ráð, 

at þú farir ekki fyrr heim, en liðin er páskavika; mun ek 

þá fá þér menn raeð skip þitt heim, ef þá má komí.z firir 

ísum; en ef þa er ekki með skip fært, þá mun ek Ijá þér 

hest heim at ríða; en ef nauðsyn berr til, þá megu hús- 

karlar þínir fara heim firir, ef þú viU”. Eyjólfr svarar: 

„Þetla þitt boð mun ek þiggja’'. Nú fóro húskarlar Eyjólfs 

heim, ok gengu þeir it innra um Króksfjörð. Eyjólfr var 

á Hólum þar til er leiö páskavika mjök. Fimmta dag í 

páskaviku segir Eyjólfr Þorgisli, aí hann vill heim fara. 

Þorgils sagöi svá vera skyldu sera hann vildi. Þá lætr 

Þorgils búa honura hest skúaðan til ferðar, ok býör honum 

mann til föroneytis, ef hann þurfli. Hann kvez einn saman 

ríöa vilja. Nú riðr hann utan af Reykjanesi ok inn ura 

BerufjörÖ ok KróksfjÖrð. Ok er hann átli skammt utan til 
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(iarpsdals, þá voro þeir Kálfr ók Steinóifr úti staddir 

undir eirium húsvegg ok töluðuz viö; ok þá geta þeir at 

!íta, hvar mcnn gengu utan eplir vellinum; þeir þóltuz 

kenna mennina ok sýndiz þar vera þorgeirr Hávars son ok 

þeir 9 menn er þar féllu á skipinu með þorgeiri — voro 

allir alhlóðugir ok gengu inn eptir vellinum ok ór garöi; 

ok er þeir korau at á þeiri, cr fellr íirir innan bæinn, þá 

hurfu þeir. þeiin bræðrum varð ósvift við þcssa sýn; ganga 
•• 

þeir ínn í skálann. Onundr hét naulamaðr i Garpsdal. 

Hann gengr út ór fjósi, ok sjer, hvar maðr ríðr utan eptir 

vellinum, allvœnum hesti; sá maðr var gyrðr sverði, ok 

lieíir spjót í hendi, hjálm á höíði; ok er hann nálgaðiz 

bæinn , þá kennir hann manninn , ok var þar Eyjólfr. 

Onundr gengr lil stufu, ok er þar fátt manna. Þar var 

þorgeirr hóíleysa ok konur nokkurar. Önundr lckr lil orða: 

„Nú ríðr Eyjólfr hér um garð”. Ok er torgeirr heyrði 

þessa sögn, hljóp hann út ok tók^ spjót í hÖnd sér. þá 

var Eyjóifr kominn. á innanveróan vÖIIinn. t*orgeirr hljóp 

eplir honum. En Eyjólfr rcið leið sína, ok sér ekki, er 

maðrinn rennir eptir honum. Hann kom at Garpsdalsá; 

hón var upp gengin ok leitaðiz hann íirir. þorgeirr kallar 

á hann, at hann skuli bíða hans, ef hann þyrði. Eyjólfr 

heyrir kallit, ok lítr við, ok sér, hvar Þorgeirr hleypr. 

Eyjólfr hleypr af baki ok rcnnr í mót honum. Ok er 

þeir íinnaz, leggr hvárr þeira í gegnum annan ok falla 

janisnemraa. Nú kom þat þar framm, er spákerling haföi 

lirir sagt. Þeir bræðr gengu lil stufu, þá er af þeim leið 

þat úmegin, er yíir þá hafði liðit. „Hvar er Porgeirr?” 

segja þeir, Þeim var sagt, at hann hefði út gengit ok 

tekit spjót í hÖnd sér, þá er Önundr nautamaör sagði för 

Eyjólfs. þcir bræör gengu út snúðigt, ok inn ór garði, tíl 

árinnar; ok voro þeir þá fallnir, en ekki crendir. Sátu 
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þeii’ bræör þar yfir þeim tii þess er þeir voro cl’endir, ok 

síöan færa þeir lík þeira til kirkju. 

20. þá er Pormóör kolbrúnarskáld haföi verit cinn velr 
$ 

með Ólafi konungi, þá bjó Skúmr skip sitt til Grenlands. 

Þormóðr gengr þá íirir konunginn, ok mælti: 

konungr, at þú leyföir mer at fara til Grenlands í sumar 

meö Skumi”. Konungr mælli: „Hvert ercndi áttu til Gren- 

lands? hvárt ætlar þú at hefna Þúrgeirs svarabróöur þíns?” 

Þormóör svarar: „Ekki veit ek, hvers auðit verör um þat”. 

Konungr mælti: „Ekki mun ek banna þer förina; því at ek 

þikjumz vitaj hvat þú vill”. Nú skilja þeir talit, Þormóör 

tók ser fari með Skúmi. Ok er þeir voro mjök búnir, þá 

fara þeir á konungs fund ok þakka alla vingan þá er hann 

hafði þeim veitt. Konungr bað þá vel fara. Konungr gaf 

Þormóði gullhring ok sverð þa er þeir skildu. Ganga þeir 

Skúmr á skip út. Ok er þeir voro komnir á skip, þá gengr 

maðr út á skipsbryggjuna: sá hefir síðan hatt — mikill 

maðr vcxli, heröibreiðr ok þykkr — ok máttu þeir ekki 

sjá hans ásjánu. Sá raaðr kvaddi Skúm. Hann tók kveöju 

hans, ok spurði hann at naíni. Hann kvaz Geslr heita. 

Skúmr mælti: ,Jlvar er kyn þitt?” Gestr mælti: „Víða 

stendr kyn mitt fótum. En þat er erendi mitt hingat, at ek vil 

vita, ef þú vill veila mer far til Grenlands í suraar?” Skúmr 
r 

svarar: „Okunnigr ertu mer, ok mun ek vita við skipverja 

raína, hvat þeim sýniz ráð, hvárt ek taka við þer eða 

ekki”. Gestr mælti: „Þat ætlaöa ek, at styrimaÖr ætti at 

ráöa skipi, en ekki háselar; ok er þat líkaz, at ek vinna 

hlutverk mín at mínum hluta, svá at ekki munu hásetar 

þínir þurfa at vinna íirir mik”. Nú lýkr svá þeira tali, at 

Skúmr het faririu. Gengr Gestr upp í bæinn, ok keinr aptr 

litlu síðarr, með mikla byrði ok þunga, svá at varla máttu 

menn upp taka. Gestr tók ser nim aptr á búlkabrún. 
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Hann átti fátt við aðra mcnn ok lét fátt til sín taka. Skúmr 

lét þá í haf. Peir fengu stór áföll ok hvÖss veðr. Pví 

liðbetri var Gcstr, er meirr kom í raun um. Svá sýndiz 

möiguin rnunnum, sem Gestr mundi hafa 2 inanna megn í 

síruim liltökum. Heldr stóz alll ##*♦###»#**** 

II 
* • * » * 

*#*#»#* ***»#*##**¥# 

kenningarnafn, al þú skalt koibrúnarskáld heita. Þormóðr 

þakkaöi Kötlu gjöíina; ok síðan festiz þat nafn við Þormóö, 

sem Katla gaf honum. Húskarlar Bcrsa komu þar er þeir 

fóro utan ór víkinni, ok gekk Þorrnóðr á skip með þeim 

ok þakkaði húsfreyju sinn velgerning, ok skilðuz þau vinir. 

Fór Þormóðr heim til fÖður síns ok var heima um sumarið. 

En er ísa lagði ok vetra lók, þá minntiz hann þers vinskapar, 

cr honum hafði verið viö Þórdísi í Ögri, ok gengr einu 

dag í Ogur; ok Gi’íma fagnaði honuin blíðlega, cn i^ói’dis 

skaut nokkot öxl við honum. Þormóör setz niðr lijá þórdísi 

ok rninnir hana á eð forna vinfengi þeira. þórdís mælti: 

„Ek liefir spurt, at þú hcfir fengit þér nú nýja unnustu, 

ok ort um þá lofkvæði, ÞorbjÖrgu koibrún. út í Arnardal”. 

Þormóðr svarar: „Ekki er jiat satt, at ek hafa um hana 

ort—hitt er satt, at ek hcfir ort um þig lofkvæði, þá er 

ek var í Arnardal; ])ví at mér kom í hug, hvei’su langl 

raillim var vænlciks þíns ok Þorhjargar. Ein ek því nú hér 

kominn at fœra þcr kvæðit”. Þormóðr kvað þá Kolbrúnar- 

vísur ok snyr þeim erindum til lofs þórdísi, er mest voro 

ákvcðin orð áör um Þorbjörgu, Gefr nú Þormóðr þelta 
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kvtCíM Þordísi líi heils hugar ok ástar, ok tekz lUi upp 

þcim ný vinátta. Kemr Þormóðr nú jamnan í Ögur, ok 

er honum þar vel fagnaö, Ok er svá haföi fram fariö um 

stund, þá drejmöi Þormóö eina nótt, er hann var á Lauga- 

hóli, at Þorhjörg kom at honum, og spuröi, hvárt hann 

vekti cöa svæfi, Ilann sagöiz vaka. Hónsvaraöi: „Þú sefr; 

eii þat er fyri þig berr man svá eftir ganga sem þú vakir 

—eöa hefir þú gefit iofkvæöit, þat er þú ortir um mik, 

annarri konu Þormóör svarar: „Ekki er þat satt”. 

Þorbjurg mælti: „Satt er þat víst. Þú heíir mitt lofkvæöi 

gefit Þórdísi Grímu dóltor ok snúiö til hennar öllum þeim 

vísum, er mest heyröu mer til. Nú mun ek launa þer 

lausyrði þína og lygi, svá at þú munt taka augnaverk þann 

er bœði þín augu skulu út springa, nema þú Íýsir því fyri 

alþýöu, at þat er mitt kvæði, ok kaller þat svá jamnan 
síöan’’. Honum sýndiz hón mjök reiöuleg ok liikkir hami 

sjá svip hennar, er hón gekk brott. Hann vaknar viö þat, 

at hann haföi svá mikinn augnavcrk, at hann fær valla 

þolað úœpandi. Hann lá lengi um morgoninn. En er allir 

menn eru kiæddir, þá undrar Bersi, er Þormóör liggr svá 

lengi, ok gengr til Þonnóðar ok spur, ef hann væri sjúkr. 

Þormóör segir, at honum var illt í augum. Bersi mælti: 

^.Ekki er sá hcill, er í augun verkir*'. Þá kvaö Þormóör vísu : 

Illa rííö ek því, at allar 

(^eydraupnis) gaf ek meyju 

(mér barst dóms í drauma 

dís) Kolbrúnar vísur. 

Þá tók ek þorna freyju 

(þrúör kann mart en prúöa; 

líknumz ek heldr viö hildi 

hvítings} á mér víti. 

Bersi spuröi: „Flvat hefir þig dreymt?” Þoniióör segir 
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honum draurnínn oli allan málavöxtinn. Bersi mælli: „Úþarf- 

legar unnustur áttu — lautz af annarri Örkyml þau er þú 

verör varla heill; en nú ekki minni von, at þú látir bœði 

augun fyri annarri. En þó ræö ek, at þú snú aptr kvæðinu 

svá sera var ort fyri andveröu”. Síöan lýsir Þormóðr fyri 

alþýðu, hversu fariö haföi, ok gcfr Þorbjörgu kvæöit af 

nýju viö mörg vitni. En Þormóði balnaöi þegar augnaverks 

ok varð alheill. 

2. Nú er aö segja af Þorgeíri Hávars sjni. Þat var eitt 

sumar, er hann kom skipi sínu í Hvítá ok helt síÖan upp 

í Gljúfrá. Ilann var um vetrinn á Ueykjahólum. En snemma 

um váriö fór hann til skips ok bjóz. En litlu fyri þing 

fór hann vestr eftir vöro sinni ok flytr hana til Skógarstrandar 

ok fær ser þar hesta — ferr suÖr yfjr heiöi, ok einn maör 

með honum, er reiö fyri ok hafði klyfjahest í taume. 

Þorgeirr reiö eptir ok rak klyfjahestana. Hann reið meö 

skjöld og spjót, hjálm ok exi. Sá maðr bjó á Hvítstuðum, 

er Snorri het ok var kailaör Hekil-Snorri. Hann var mikill 

maör ok sterkr, Ijótr ok grimmligr, illr ok harðfengr. 

Helgi het sun hans. Mannahúsin voro þá neöarr í túninu 

en nú eru, ok var þá bœrinn á Mel kallaör. Lambahús 

stóðu vestr í túniö; þat cru nú Snorraluptir kallaðar. Þor- 

geirr ferr þar hjá garði, ok ríðr förunaulr haiis um bœinn 

fram; en klyfjahestar þcir, er Þorgeirr rak, lupu í túnið. 

Snorri kcmr út við þat er Þorgeirr ellir hestana ok vill 

reka þá ór túninu. Hestunum þótti þar gott beili, ok slóö 

sá jamnan, er hann reið ckki að. Snorri gengr inn ok 

tekr mikit krókaspjót, leypr lit ok bannar hcstunum ok svá 

Þorgeiri, berr hestana meö spjótinu ok særir. Þorgeiri 

þikkir ekki minni von, at hann drepi heslana. Þorgeirr leypr þá 

af baki ok hefir skjÖldinn fyri ser ok hcldr þar með vinstri 

hendi cxinni, en hefir spjóliö í hœgri Iiendi ok sœkir at 
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Snorra; en hann verr sig spjótinu ok hopar iindan tii 

lambahússins. Tveir húskarlar Snorra sá, at hann greip 

spjólið ok ijóp út reiðr; ok tekr sína exi hvárr í hönd ser 

ok fara til dugnaðar við Snorra. Þorgeirr verst þeim mjiik- 

lega, en sœkir með raiklu aíli, ok verða húskallar brált 

sárir af torgeiri; því at þeir höfðu skammskeptar exar. 

Snorri rökk inn undan í löðu. Dyrrnar voro lágar á iöðunni 

ok var þar illt inn að sœkja eftir þeim, Hann leypr þá 
% 

upp á húsið ok rýfr; en Snorri leggr þar út sem raufz 

húsið, ok varð Þorgeirr þar af nokkot sárr; en um síðir 

gat hann höggit spjótið af skapti, ok þegar í stað leypr 

hann inn í þann glugg sem hann hafði á roíit lok hjó exinni 

i höfuð Snorra ok klauf allan hausinn, Síðan sœkir hann 

grimmlega at húskörlunum, ok lauk svá, at hann drap þá 

alla. Síðan gengr hann út, ok stígr á hest sinn, ok ríðr 

til dura, ok segir mönnum, at ..Hækils-Snorri ok húskarlar 

hans bíða yðar í lambahúsi sínu ok vill finna yðr”. Síðan 

ríðr hann brott. Förunautr hans rak ór hestana ór túni, 

meðan þeir bÖrðuz. Síðan ferr hann til skips ok býz ok 

siglir í haf; byrjar honum vel—tekr Noreg og ferr á fund 
r 

Olafs konungs ok er með honum þann vetr. — Svá segir 

Þormóðr í Þorgeirsdrápu; 

Hús braul snarr tii Snorra 

sverðrjóðr, ok styr gerði, 

hinn er heiftir manna, 

Hækils sunar, rækir. 

Varð eggjaðr þar þriggja 

Þorgeirr á hvöt meiri 

(leygs hefi ek slíkt frá sœki 

sannspurl) bani manna. ■— 

Helgi sun Snorra bjó lengi síðan á Hvítslöðum. Hann var 

úlíkr föÖur sinum bœði at ásjón ok skaplyndi. ílanti fœrði 
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hiisin þangat scm nú er bœrinn. Ilann var líelgi enn hvíti 

kallaðr, ok er við hann bœrinn kenndr á Hvítstööum. Hann 

deíldi um GufuGt við Þorstein Egils sun: Helgi vildi ekki 

selja fitina, en Þorsteinn vildi kaupa. Einn vetr fór Helgi 

eftir hey á Gufufit ok ckr heim heynu með yxnura, sem 

hann var vanr, sunnan um mýrar. Þorsteinn fór eftir þeim 

með sína menn. Þeir funduz í ey þciri, er liggr í Langá 

suðr frá Hvitstööum. Þar féllu nokkorir menn, en Helgi 

varð sárr. Þá komu til vinir þeira ok sættu þá. Keypli 

þá Þorsteinn Gufufitjar, en bœtti áverka Helga. 

3. Þórer hét maör, er bjó at Rofá í Steingrímsfirði. 

Hann var harðr maðr ok illgjarn. Hann varð missáttr við 

hirðmann Olafs konungs þann er Þorfinnr hét, ok særði 

hann; ok bœtti hann engu fyri. En er konungr frá þat, 

þá mísííkar hánum þat mjök, ok kallar til sín Þorgeir 

Hávars sun, ok mælti: „Þat vil ek, at þú hefnir þers 

áverka, er Þorfinnr hirðmaðr minn fekk á Islandi — ok 

lögunautr þinn —, ok leiðir svá Islendingum at skemraa hirð 

inína”. Þorgeírr svarar: „Þat skal ek gjarna gera”. Býr 

hann síðan skip sitt til Islands, Honum byrjaði vel, ok 

kemr skipi sínu í Vaðil. Flann ferr heim á Reykjahóla. 

Sá maðr var þar smiðr, er Vegglagr hét. Þeir gerðu þar 

skála um vetrinn , ok gerði sínvegar hvárr þeira; 

hann er 19 álna ok 40 álna langr; hann stóð enn, er 

Árni biskup enn síðarri var vígðr til Skálaholts; hann er 

þiliðr um endilangt. Þorgeirr fór um vetrinn norðr í 

Steingrírasfjörö til Rofár, ok með honum Vegglagr smiðr. 

Þeir komu þar síð um kveld ok drápu á dyrr. Kona ein 

gekk út, ok spurði þá at nafni. Þorgeirr segir eð sanna til 

nafns þeira. Hann spurði, hvárt Þórir væri heima. Hón 

segir hann heima vera. Þorgeirr mælti: „Bið hann ganga 

lil.** Hón gengr inn, ok scgir Þóri, hverir mcnn eru komnir, 
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ok þeir vilja hann finna. Þórir tekr spjút i hönd ser 

okr gengr út í dyrrnai* ok setr spjóts-oddinn í þreskeldinn 

ok heilsar þcim er komnir voro, Þorgeirr tók ekki kveöju 

hans, ok mælti: „Þat er eríndi miU hingat, at ek vil vita, 
t 

hverja sœrad þú vilt gera Oiaíi konungi fyri þat er þú 

særöir hirömann hans”. Þórir svarar: „Ertú nokkot rettr 

sœkjandi þersa máls?” Þorgeirr svarar: j^Fyri þat man 

ganga; því at ek hefir konungs umboð hér til”. Þórir 

svarar: „Vera mó, at þú hafir konungs umboö; en varla 

þikki mér sem ek heyra konungs orö, þó at þú taíir eitt- 

hvat”. Þeir talaz við nokkorjm oröum, Ok er minnz var 

von, þá ieypr Þorgeirr at Þóri ok leggr spjótinu i gegnurn 

hann. Létz Þórir þegar; en Þorgeirr fór brott ok heini 

á Ueykjahóla. Svá segir Þormóðr; 

Ár inan ek þegn, hinn er Þóri, 

þarfs fagrgala arfa, 

hlýra hrafns, meö geiri 

happauðigr réö dauða. 

Dýrr hefndi svá sára 

(^slíkt fór alll af ríki^ 

Odds, ok ernir södduz, 

jóstýrandi hlýra. 

Velr þann voro stulöir miklir á Reykjahólum, ok hurfu 

mönnum gripir ór kistum ok ór hvers manns hirzlu hvarf 

nokkot—aldri var svá rammlega læst: en þó voro lásarnir 

heiler. En eftir Jói um vetrinn kalla þeir Þorgils ok Illugi 

hjún sín saman, ok mælti Þorgils: „Þat er yör kumiigt, 

at hér hafa verió miklir stulðir í velr; ok skal nú hefja 
» 

rannsak, ok fyrst mcð okkr brœörum ok Þorgeiri, en eftir 

þat aðra heimamenn hér; en ef ekki finnz hér, þá skal fara 

á aöra bœi ok rannsaka”. Ok er rannsakaöar voro hiröslur 

manna, þá fannz ckki þat er stolið var. Vegglagr smiör 
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•'ilti eiiia milíla kistu; hón var ekki rannsakaö. Þorgils bað 

hann upp Jála sína kistu. Vegglagr svarar; „AhJri var ek 

cnn rannsakaðr sem þjóí’r, ok man ek ekki upp Iáta'\ 

ÞorgiJs mælli: „Þetta er ekki tiJ eins manns Icikr gerr; 

því at vórar kistur hafa fyst verið rannsakaöar; ok má þer 

þat er yfir margan gengr’\ Vegglagr viJdi ekki upp Játa 

at heJdr, IJlugi Ijóp þá tii, ok lijó upp kistuna, ok mæJti: 

„Ek hefir konungs-lvkil að varðveita, þeim er at Öllum 

lásum gengr”, Þar finnr IJIugi í marga Jykla ok marga þá 

gripi, er stolnir voro um vetrinn; ok þó al ekki veri þar í 

aliir þeir gripir, er menn misstu, þá var Vegglagr píndr 

lil sagna. Gekk hann þá við, at hann hafði ÖJiu því stolið, 

lilugi mælti: „Ulífismaðr er Vegglagr; ok er þat mitt ráð, 

at hann se hengör”. Þorgeirr mælti: „Ekki mantu svá 

viJja skilja við smið þinn ok hcimamann”. Illugi mœlti: 

„Ekki sýniz mér, at svá mikill þjófr gangi undan”. Þor- 

geiiT mælti: „Hvat sem þcr sýniz ráÖ hér um, þá mun 

hann dýrkeyptr verða at sinni, ef ek má ráða^*. IJJugi mælti: 

„Tllt mantu í móti taka af honum, þó at þú leggir svá 

raikit kapp á at fylgja honum; en ekki mantu jamnan fyri 

honum standa, þó at nú gangi hann undan. En útlægr 

skal hann vera af Reykjanesi”. Þorgeirr lætr ÍJá fylgja 

honum vestr á LaugabóJ, lil þeira Bersa ok Þormóðar, ok 

biðr þá láta hann þar vera um vetrinn ok fylgja honum að 

sumri til skips í Vaöil. Þeir gerðu þat sakir Þorgeirs, at 

þeir tóku viö Vegglagi. En um várið fór Vegglagr til skips, 

ok tók Þorgeirr við honum ok flulti hann iitan. Þeir komu 

við Orkncyjar. Þá var Þorfinnr jall ok Brúsi jall hróðir 

hans búinn í herfcrð lil Skotlands; ok selr þá Þorgeirr 

skipit ok ræz í lið meö Brúsa jarli, En Vegglagr fór upp 

á Skotland ok varð þar um síðir liengðr fyri þjófnað. Weö 

Brúsa jarli var þá Rögnvaldr sun hans, ok var Þorgeirr 
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með honum, ok fengu þeir sigr hvar sem þeir fóro, ok varð 

Þorgeirr mjÖk frægr af sínum hernaði — því at hann var 

æ því vaskari sem meiri raun var at. Svá segir Þormóðr: 

iXjörðr gekk á ske skorðu 

skeleggr (enn þat teljum) 

hjaldrs at herja vildum 

hjörgaldrs með RÖgnvaldi. 

Lítt sparði fjör fyrða 

fremðar míldr at hildi 
% 

(^drengs varð dáð at lengri) 

djarfr Hávarar arfi. 

Síð um haustið fór Þorgeirr til Noregs ok þá áðr góðar 

gjafir af jörlunum, ok var hann með Olafi konungi um 

vetrinn, ok hafði af honum mikla sœmð fyri þat er hann 

hafði drepit Þóri ok hefnt Bergfinns. lllugi Ara sun var 

ok l)ann vetr mcð Ólafi konungi, ok bjó hann um várið 

skip sitt lil íslands. þorgeirr bauð at fara með honum. 

Illugi svarar: „Úráðlegt þikki mer, at þú farir til íslands; 

áttu þangat fás góðs at vitja — en þú ert her vel kominri 

með konungi —; hefir þú þar unnit mörg stórvirki, ok áttu 

þar í flestum stöðum illa fritt; manlu á íslandi minna gott 

upp taka, en her hvern dag”. Þorgeirr raælti: ,,Má, at 

ek komuraz þó til íslands, at þú flyfir raik eigi”. Illugi 

býr skip sitt ok lætr í haf. Ok þegar hann er brottu, þá 
0 

gengr Þorgeirr fyri konung ok biðr ser orlofs til Islands. 
0 

Konungr svarar: „Minni mannheill hefir þú á Islandi eii 
0 

ineð ors, ok meira sóma veitu ver þer en Islendirigar”. 

Þorgeirr bað því fastara, En konungr dró heldr undan, 

Ok um síðir mælti konungr: „Nú man þat fram komaj er 

ek sagða fyrsta tíma cr ek sá þig, at þú mundir ekki 

vera at fullu gjæfumaör, Nú man ek gefa þer orlof til Is- 

lands eð síðasta sinn; því at vit munura ekki optarr sjáz, 
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ef vit sliiljuinz nú”, Þorgeirr mælti: ,,Guö [jakki yðr 

orlofit; en á yðarn fund ætla ek þcgar at sumri”. Konungr 

mælti: ,,Ætla mantu, en koma ekki”. Ferr Þorgeirr til 

íslands með þeim rnanne, er Jókell het. Þeir koma skipi 

sínu í Vaðil, ok var Þorgeirr á Ueykjahólum um vetrinn. 

En Illugi kom sínu skipi i Raunhöfn á Melrakkaslettu, ok 

setti hann þar upp skip sitt ok fór síðan norðan ok ætlaði 

heim á Reykjahóla. Gautr Sleitu sun, er fyrr var getið, 
f 

kom til llluga ok tók af honum far til Norex. I Miðfirði 

kom sá maðr til hans, er Helgi selseista het; hann mátti 

meira laupa en nokkorr hestr; hann tók ok far af Illuga til 

Norex, með þeim hætti, at hann skyldi ^oma til hans at 

vári ok Oytja vöro hans með honum. Ferr siðan lllugi 

heim a Reykjahóla ok var þar um vetrinn. 

4. Tveir brœðr bjoggu í Garpsdal: het anriarr Kálfr, en 

annarr Steinólfr. Þeir voro ríkir menn ok vinsælir. þórdís 

hét kona, er bjó í Olafsdal. Hón átti sun, er Eyjúlfr hét. 

borgeirr hét frændi hans; hann haföi Þórdís upp fœtt ok 

fóslrað; hann var kalíaðr hóflausa — því at hann hafði lil 

hversvetna meira cn hann þurfti. Þeir voro fóstbrœðr 

Eyjúlfr ok Þorgeirr, ok var með þeim mikil vinátta. Ein 

framfœrslukcrling var meö Þórdísi búspreyju. Þeir voro 

mjök glennsmikler; en kerling angraðiz mjök við þat; en 

þeir ertu hana l)ví meirr, sem hón var angráðari. Einn 

dag þá er þeir glennsuöu hjá kerlingu ok sté annarr þeira á 

fót henni, þá varð kerling rcið, ok raælti: ,,LítiI sœmd 

er ykkr í því at troða mik með fótum. En svá vel sem 

nú serar ykkr, þá munu þit 2 fóstbrœör verst skilja ykkað 
* 

vinfengi á Islandi”. Þeir svöruðu: „MjÖk ertu úspáleg, 

kerling!” Hón varar: „Þetta man þó eftir ganga, sern 

nú mæli ek’*. — En er váraði, þá sendir Illugi varning 

sinn til skips. Þá skyldi ok fara utan með honum Þorgeirr 

7í 
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Hávars sun ok þcir brœðr í Garpsdal Kálfr ok Sleinólfr; 

ok fóro þeir þorgeirr norðr fyri, at búa skipit; en Tllugi 

reið lil þings. Ok er þeir komu í Raunhöfn, settu þeir 

fram skipið. tar var þá Helgi selseista. Gaulr Sleitu siin 

var til skips kominn ok var eigi í mötuneyti með Þorgeiri. 

Þar var illt til eldiviðar, ok fóro sinn dag hvárir at afla 

eldiviðar. Einn dag fór RorgeÍrr ok hans kumpánar, en 

Gautr var heima. Matgerðarmenn Gauts þraut eldiviÖ ok 

sögðu Gaul. Hann gengr til tjalz Þorgeirs ok tekr spjót 

hans ok höggr af skapti — kastar spjólinu í húðfat hans; 

hann tók ok skjöld Þorgeirs, ok klýfr sundr skjöldinn ok 

spjótskaptið ok eldir undir katlinum, ok varð þá vel matbúið. 

Þorgeirr kom heim um kveldit, ok saknar spjóts síns ok 

skjaldar. Hann spyrr, hverr tekit hefir. Gautr segir, at 

hann klauf hvártveggja undir ketil „varn, er ekki mátti áðr 

malbúa, er engi var eldiviðr ; en ors þótti illt at eta rált”. 

Þorgeirr svarar: „Nauðsyn var þat at matbúa yðr; því at 

hráæti eru fyriboðin her í landslögum, ok minn herra 

Olafr konungr fyribýðr öllum sínum mönnum at eta hrátt”. 

Engi maðr fann, at Þorgciri mislíkaði þetta. Annan dag 

fór Gautr ok hans kumpánar at eldiviði. En svenar Þorgeirs 

sögðu honum, at þá vantaði við. ÞorgeÍrr tók þá skjöld 

Gauts ok spjót, ok hjó undir kctil. Gautr kom heim, ok 

ser spjót sitt liggja skaptlaust í húðfati sínu; hann saknar 

ok skjaldar síns. Hann spyrr, hverr tekit hefir. Þorgeirr 

svarar: „Þat klauf ek undir ketil í dag; því at sveinum 

varð cldiviðar-skortr”. Gautr mælti: „Seint lettir þú af 

at auka úsœmdir við ors frændr”. Þorgeirr svarar: „Svá 

er leikr hverr sem byrjaðr er”. Gautr hjó þá til Þorgeirs. 

En hann lýslr við exi sinni við högginu ok bar af ser, ok 

skeindiz þó nokkut á fœtc. Lupu þá menn meðal þeira ok 

heldu þá Þorgeiri. Hann mælti: „Ekki þurfe þér mér at 
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líalda—eklíi gcri ek að sinni”. Voro þeir nú skilðir, ok 

for hvárr í sitt Ijald, ok fóro síðan at sofa. Ok um 

nóltina ster.dr þorgeirr upp ok tekr exi sína ok gengr í 

tjald þat er Gautr svaf í ok vekr hann, Gaulr sprettr upp 

ok vildi grípa vápn sín. I*á hjó Þorgeirr í höfuð Gauli ok 

klýfr hann í heiðar niðr ok gekk hrott síðan til tjalds síns. 

Kumpánar Gauls vökímðii við breslinn, cr hann var veginn, 

ok bjoggu um líkið. Svá segir Þormóðr: 

Gaut, voit ck, at sun Sleilu, 

snaifengr með lið drengja, 

höldr við harðar deiídir 

hjörkrafðan nam fjörvi. 

Ofgoigum varð eigi 

álinþings í gný málma 

(opt vcrðr rík þcira, er rækir, 

raiin, slyr) fiillu iaunað. 

Einn dag sá þcir þorgeirr, at skip sigldi af hafi þangat 

lii hafnar. þeir kÖstuðu akkeri ekki mjÖg ner skipi þorgeirs. 

Ilan fór með ^ ^ ^ líðinda eða hverlr formenn væri 

fyri skipinu. Ilonum var sagt, at # « er reö fyri 

skipinu. Hann spuröi, hvcrsu margir menn voro á ski *= 

* + * 40 vígra rnanna þar á. I^orgeirr sá, at þar var 

mildll liðsrnunr, efþá greindi * * # * 20 menn. þá inælti 

Þorgeirr; ,,Af því at þat er mælt, at her se hvárirtveggju 

ekki at fullu ia ^ íí þíi sýniz mer, at vör selim griö vár á 

millim, sakir varygöar’\ I*órarinn ofsi het annarr stýrimaðr 

á skipi með Trölla. Ok voro síðan grið sctt með þcim, 

Svá segir l’ormoðr: 

GuIIs reð Þorgeirr þolla 

því nœst griða æsta, 

Ser er hann scyðis fjarri 

svinngeðr meö lið minna. 
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Þorffeirr líl 

Öll letr scggr cnn snjalli^ 

sannleygSj friöar mannum 

íljótt, þá er fyröar nýtan, 

fullmæli, rcöu tæla. 

Ni'i voro gríö selt meöal þeira. Fór þá 

skips síns : flutli hann þá út alH fe skipverja sinna ok let 

skip sitl liggja * + # all-ner landi—ok voro menn hans 

jamnan allir á skipi; því at hann trúöi eigi til fulls þeim 

I^orgrími ok Þórarni, þó at gríö veri í millim þeira. Þeir 

þorgrírar spuröu þá víg Gauts Slcitu sunar—því at Þor- 

geirr haföi ekki sagt þcim vígit. En er Þórarinn ofsi spuröi 

[iat, þá mælti hann viö Þorgrím trölla: „Ekki munda ek 

grið hafa selt Þorgeiri, ef ek hefða \itað víg Gauts vinar 

míns ok frænda. Vil ek nú vita, ef þú vilt mik til styrkja 

at hefna hans”. Þorgrímr svarar: „Þer mun ek at þersu 

fylgja; en torsótllegr sýniz mer Þorgeirr, þar sem nú er 

hann kominn”. 

dýrgripi vára; ok má, at hans menn fari á land at sjá ok 

forvilnaz gripina—ok munu ver þá fyrst drepa ok fætla svá 

iið þeira*’. Þeír Þorgrímr ok Þórarinn voro felagar, ok 

hÖfðu ætlað al fara til Grœnalands, ok báru þeir því ekki 

fe siít af skipi. Einn góðan veðrdag báru þcir Þorgrímr á 

land skrúð ok marga góða gripi. Þann dag fóro þeir Kálfr 

ok Steinólfr, 12 saman, til lands á báti cftir vatni; ok 

lupu þegar 3 af inönnum þeira þangat sem varningrinn var, 

ok voro þeir þegar drepnir. Þeir Þorgrímr ok Þórarinn 

fara þá með liöi sínu at þeim Kálfi ok Steinólfi ok bundu 

þá, en drápu 6 þeira menn. Helgi selseista drap í fyrslu 

einn förunaut þeira Þorgríms ok ijóp brott síðan. Menn 

Ijópu eftir honum ok náðu honum ekki; Ijóp hann eð öfra 

um fjöll netr ok daga. þar til er hann kom til alþingis, 

ok sagði þcim Þorgilsi ok Illuga þau tíðinöi er gorðz höfðu 
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í RautihÖfn J^á er hann fór brott. En eftír |)au víg, er rní 

var frá sagt, lóku þeir Þorgrímr kaupskipsbátinn þann er 

Kálfr hafði haft til lanz. I^orgeirr var úl í skipí ok vissi 

ekki þau tíðindi er á landinu höfðu gerðs — ok fann hann 

ekki fyrr, en þeir Þorgrímr flultu kaupskip sitt at skipi 

hanSj með 2 bátum, ok voro allir hcrklæddir ok leggja 

borð við borð. Þeir Þorgeirr grípa þá vápn sín ok verjaz 

vcl ok drengilega. En af því at liðsmunr var svá mikill, 

at meirr var en 4 um einn, þá gengu þeir Þorgrímrupp í skip 

l*orgeirs. f^orgeirs menn féliii brátt. Hann hafði ekki fleiri 

vápn en cina exi: hjó hann með henni boeði stórt ok ákapl; 

ok var þat Icngi, er þeir komu ekki sárum a hann — því 

at engum þótti girnilig gisting undir ckí hans, Ok er hans 

menn voro fallnir, ijóp hann aftr í stafninn ok varðiz þaðan. 

Svá kvað I^ormóðr: 

Stirðr réð stapn að varða 

strengreins togum drengja 

. (-ílr því at ár var heilinn} 

auðsljóri (|írek-} fjórum: 

áör sigreynir sínum 

(sár hlutu meðr að hvaru) 

lit við eigi lítinn 

erring féll á knerri. 

Kennt hefir fjorr, hvæ, frændum, 

fólkbetti skal velta, 

dyrr, ])ó at drengi veri 

dylgjusamt at fylgja. 

(I*ægs) frá ek Þorgeir eiga 

(þau eru orð komin norðan 

handar grjóts frá hreyti) 

hug þann* er við man brugðiö. 
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Aller mæltu eitt um hans vui’n og fiœknleik, at engi 

lióttiz hans jamningja fundiö hafa. Hann hjó hart ok tíöum 

ok voro honum lengi sín hÖgg bœði fyri skjöld ok brynju, 

þeim Þorgrími sóttiz seint; því at haröfengra var fyri en 

lícim kom í hug; ok varö |)eim hann dýikeyptr — því at 

l>onnóði’ heíir svá ort, at hann vá þar M] menn, áör hann 

liit líf sitt; en 2 eru nefndir í þorgcirsdrápu. Már hæt 

aiistmaðr, er fystr kom sári á hann, á hönd Þorgeiri; ok 

hjó hann þann banahögg. Þórir het sá raaör, cr lagöi 

spjóti i gegnim hann; en Þorgeirr gekk á spjóLið upp at 

hÖndum Þóri ok hjó í höfuð honum ok klauf hann í heröar 

niör. Svá segir Þormóðr: 

Hauks frá ek hræfa lœkja 

harörœðis þrot bræöi 

við sviprunna sennu 

sverðs aldregi vcröa. 

Már het maör ok Pórir, 

málsnjallr er let filla 

(áðr frágum} þá þaðra 

Þorgeirr (^lokiö eirum}. 

OIIi fjorr, áðr felli, 

(Ougtrauðr hjarar) dauöa 

fsá var rœkjandi enn ríki 

reggs) þreltán seggja. 

Þar let hjaldr fyri höldum 

hinn, er þrek gat vinna, 

(mál tjá mín að deilaz 

mjuk; vissa ek tal) lúkaz. 

Nú er Þórir var fallinn, en spjót slóð í gegnim Þor- 

geir, þá fell hann ekki: lupu þeir Þorgrírar ok Þórarinn 

þá at Iionum ok unnu á honum báöir. Þá fell Þorgeirr. 
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Þórarinn hjó höfuó af honum ok hafói með siir brolt. Þeir 

skáru upp iíkam hans ok vildu sjá hjarta hans, ok var ])at 

eigi nicira cn valnot ok hart sein sigg ok ekki blóð í. En 

eftir bardagann skilðu þeir I*orgrímr ok Þórarinn felag siU; 

því at I*órarinn venti scr mikilla sœmða ok framgangs af 

sigri þersoin cr hann þóUiz unnið hafa. l*orgrímr haföi skip 

ór fclagi, en Þórarinn iausafe, Siglði l*orgríinr lil Grœna- 

lands. En Þórarinn fekk scr hesta ok rcið norðan með 12. 

mann. Hann hafði höfuö l*orgeirs viö slagáíar scr í bclg 

lil ágjælis sigrs síns. l*at var skemmtan þcira um daga, 

þá er þeir beittu hestum sínum, at þeir tóku höfuð Porgeirs 

ok settu upp á þúfiir ok lógu at. En er þeir komu í 

Evjafjörð, þá áðu þeir skammt frá StokkalÖðu. l*eir tóku 

þá enn hÖfuð Þorgeirs, ok settu upp á eina þiifUj sem þeir 

voro vanir. Í*eim sýndiz þá höfuðit svá ógurlegt, al augun 

rœrðuz ok um sneruz—lungan var liti ok blaðraði. Þeir 

urðu sva ræddir, at engi þorði ncr at koma. Grófti þeir 

þá gröf með exum sínum ok rundu þar síðan í höfðinu ok 

hárii síðan á torf ok grjót. — Eftir bardagann voro þeir 

Kálí’r ok Sleinólfr leystir ór fjölrum, ok letu þcir jarða 

líkiii með Slellukörlum. Lillu síöarr koin Illugi til skips, 

ok fór hann nlan þat sama sumar, 

5. Ðormóðr kolbrúnarkáld undi illa eflir fall Þorgcirs, ok 

fór þat sama sumar utan, ok Eyjólfr ór Ólafsdal ok l*or- 

geirr hófleysa fósthróðir hans, í Grímsárósi. Þeir tóku 

land norðr á Hálogalandi i Lofót. Þormóðr fór á fund 
f 

Olafs konungs cns hclga, ok sagði konungi, at hann var 

svarabróðir Þorgcirs Hávars sonar: sagði hann honum þá 

alla athuröi iim fall hans. Konungr mælti: „Velkominii 

skallu með ors vcra; ok þat vilda ck, ef mer ynniz líí lil, 

at hefnt yrði Þorgcirs”. Þá kvað Þormóðr: 
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Konungr 

þínum'*. 

Þarf sá, er þér sltal Iivarfa, 

þengill, fyri kné lengi, 

(^svarar þú hóglega hverju,]) 

hugborð (^konungr, orói). 

Fáir eru vér (né frýju) 

frændr (orum þó vændir) 

[minnumz meirr á annaó 

mitt starf] konungdjaríir. 

niælti : „Skemmtan man vera at skáldskap 

Litlu síðaiT gerðiz Þormóðr hirðinaðr Óiafs kon- 

ungs. Þat sumar kom skip af Grœnalandi; þat átti sá 

maðr, er Skúfr hétj grœnlenzkr rnaðr, ok var vin konungs 

ok hirðmaðr hans. Skúfr var ineð konungi uin vetrinn. — 

Eflir um várið, en Þorgeirr féll, bjó Þorgils Ara son mál 

til alþingis um vig Þoi’geirs á hönd Þórarni ofsa ok þeiin 

öðrum er at viginu hÖfðu verið, ok voro gervcr þeir útlagir 

skógarmenn er at víginu voio. En Guðmuridr enn ríki ok 

Þorgils Ara son létu drepa Þóraiin ofsa á mannamóti í 

Eyjafirói. •— Eyjúlfr ok Porgeir hóílcysa fóru þat sumar 

út til íslands. Þeir voro lengi úti um sumariö ok komu 

síð uin haustið á Borgarfjörð. Þar skilði þa á um landtöku: 

vildi Eyjúlfr haida til Straumfjaröar — því at þangat var 

byrr; en Þorgeirr hóQeysa vildi leggja í rélt. En af því at 

mönnum hafði leiös í hafinu, þá voro þeir margir, er land 

vildu hafa. Þeir fóstbrœðr voro svá reiðir, at þeir lóku til 

vápna: lupu menn þá í railtim, ok geymdu þcira sva, at 

ekki hindraði: siglðu þeir tíl Straumfjarðar. Ok þcgar 

gekk Þorgeirr á larid ok fokk sér hest ok rcið vestr 

í Garpsdal ok túk sér vist meö þeim brœðrum Kálfi ok 

Stcinúlfi. Eyjúlfr var við skip til þers er þat var upp setl, 

Síöan fór haim vestr í Óiafsdal, til móöor sinnar, ok var 

þa»' um Yetrinn. Spákerling sú, cr fyrr var frá sagl, 
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anöaÖiz þann vetr, nestii nólt fyri pálmsunnudag. Lík 

hennar fluUi Eyjiilfr á skipi lil Ueykjalióla; því at þá var 
f 

engi kirkja nerr Olafsdal. Ok er Jieir komu fram með likinu, 

þá geröi á frost mikil, svá at lagöi fjöröinn svá al ekki var 

skipfœrt; ok var Eyjúlfr eftir á Reykjahólum fram um páska- 

viku; en hans inenn gengu heim ok lelu eflir skipit. Fiinmta 

dag eftir páskaviku reiö Eyjúlfr af Reykjahólum, ok bauö 

t^orgíls honurn menn til fylgöar; cn Eyjúlfr vildi fara einn 

saman, ok svá var, Reiö hann utan af Reykjanesi ok inn 

um BerufjÖrð ok Króxfjörö. En er hann átli skammt til 

Garpsdals, jiá voro þeir úli undir vegg einum Kálfr ok Stein- 

úlfr, ok sá, hvar mcnn fara iitan eftir vellinuin vápnaöir: 

jieir sneru fram fyri húsin eö neöra: jieir kenndu þar Þor- 

geir líávars son — ok þcir 8 raenn, er fellu með honum 

í RaunhÖfn: þeir voro allir l)lóðgir:_ þcir gengu at á þeiri, 

er fellr fyri innan ba'inn, ok hurfii þar. Við þersa sýn 

varö þcim svá iIU, at þeir ganga inn í skála ok setjaz þar 

niör ok fcllu drjúgum í úvit. Önundr het naulamaör í 

Garpsdal. Ilann gengr út ór fjósi, ok ser, at rnaðr ríör 

ulan eftir vellinum, meö skjÖId ok spjót, hjálm ok sverö. 

Fla nn kennir þar Eyjúlf. Önundr gengr í stofii. Þar var 

ckki manna, utan þorgcirr hófleysa ok konur nokkorar. 

Oriundr mœlti: „Eyjúlír fóstbróöir þinn reið hér um garö 

ok lét injök vænlcga”. En er Boi’geirr heyröi þat, Ijóp 

hann upp ok út ok greip spjót eitt. Hann sér, at Eyjúlfr 

er þá kumiiin á innanvcröan völlinn. Hann Ijóp þá eftir 

honum. En Eyjúlfr sá hann ckki fyrr enn hann kom at 

Gnrpsdaisá. þorgeirr kallar þá, at Eyjúlfr bíöi hans, ef 

harm þorir. Eyjúlfr hcyrir kallit ok Icypr af baki ok leypr 

inóli honum ok leggr hvárr annan í gegnim meö spjóli, ok 

dó þeir baöir þegar í staö. Koin þá þat frain, er kerling 

haföi spáð. En er af þeim brœörum leiö úmegin þat er á 

/9 
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þá haföi komit af fyriburðinum, þá spyrja þeir, hvar Þor- 

geiiT var. Þeirn var sagt, at hann hafði gengit út ok tekit 

spjót, þá er hann heyrði sagt af ferð Eyjúlfs. Þeir brœðr 

ganga inn til árinnar, ok voro þeir fósthrœðr þá nýfallner, 

cn ekki dauðir. Þeir sátii yfir þeim lil þers er þeir voro 

sálaðir, ok fœrðu þeir síðan lík þeira tíl kirkju, 

6. Þá er þormóðr kolbrunarskáld haföi verit einn vetr 

með Olafi konungi, þá bjó Skiifr Grænlendingr skip silt 

lil Grænlands. Þormóðr gengr þá fyri konunginn, ok mælti: 

„Þat vildi ek, minn herra, at þú lofaðír mer at fara út lil 

Grænlands”, Konungrinn spuröi: „Hvárt aítlar þii at hefna 

Þorgeirs svarabróðr þíns?’* Þormóðr niælti; ,.Ekki veit ek, 

hvers auðit má verða um þat”. Konungr mælli: „Ekki 

mut> ek banna þer förina; því at ek veit, hvat þú viír’^, 

Tekr Þormóör ser þá fari með Skiif. Ok cr þeir eru mjök 

búnir, þá fara þeir á fund konungs ok þakka honum alla 

vingan þá er hann haföi þeim veitt. Konungr bað þeim vei 

faraz. Konungr gaf Þormóöi sverð ok gullhring, er þeir 

skfFdu. Ganga þeir Skúfr á skip út. Ok er þcir voro 

albúnir, þá gengr inaðr út á skipit at bryggjusporðiniim. 

Sá maðr var mikill vexti ok herðibreiðr ok herðiþykkr. 

Hann Iiaföi síðan hött á hÖfði: máttu þeir ekki sjá í anlilit 

á honum: enn þat er þeir mátlu af sjá, þá sýndiz þeim hann 

skolbrúnn ok skeggjaðr ok greppligr í ásjóno, Sá maðr 

kvaddi Skúf. Skúfr tók vcl kveðju hans, ok spurði hanu 

at nafni. Hann kveðs Gestr heita. Skúfr mælti: „Hvar 

er kyn þitt?” Gestr svaraöi: „Víöa stendr kyn mitt fótura. 

Enn þat er eyrindi mitt hirigat, at ek vil vita, hvárt þú vill 

veita mér far út til Grenlands æöa ekki?” Skúfr svaraöi; 

„Ókunnigr maðr ertu mér; ok mun ek ráðaz um við skip- 

verja mína, hvat þeira sýniz ráð’\ Gestr mælti: 5,Þat hugða 

ek, at stýrimaðr elli fyri skipi at ráða, enn ekki háselar; ok 
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cr þat liluligaz. al ck vinna hlutvcrk milt, svá at ekki munu 

háselar l)urfa fyri mik at vinna”. Nú lauk svá þcira við- 

ræðu, at Skúfr tók við Gesti. Gengr Geslr upp í beinn, 

ok kemr aptf litlu síöarr með mikla byrði svá al varla 

máttu 2 menn valdit fá. Gestr tók ser rúm aptr á búlkabrún. 

Hann átli fáít viö aöra mcnn ok let fátt til sín laka, Skúí'r 

let þegar í haf er byr gaf. Gcslr var æ því bclri liösmaör 

cr meirr þurfti. Svá sýndíz mÖnnum sem Geslr mundi hafa 

2 manria megin œða 3. Heldr skarst allt í odda með þeim 

Gcsti ok Þormóði þat scm viö bar. Svá bar at einn dag, 

al þcir Þormóör ok Gcstr áttu austrmál at halda báðir saman, 

í þat inund var byttuáuslr á skipum, enn ekki dæluaustr. 

Nú var þormóör niðri í kili ok sökkti byttunum; enn Gcstr 

lók við á þiljunum ok bar út fyri borö. Þormóðr var ekki 

slerkr maðr ok seldi opt ekki langt npp bytturnar. Gcstr 

ræddi nm. at hann skyldi lengra upp selja hytlurnar. Þor- 

móðr svaraði Öngu, enn gerði rett sera áör. Nú cr minnstar 

vánir voro, þá lætr Gestr falla ofan bytluna fulla af sjó * 

fang Þormóöi. Varð hann alválr ok hleypr upp ór austrinum 

ok lii’ífr vápn. Gestr tckr j)á ok sítt vápn. Vilja þcir þá 

n bcrjaz. Skúfr mæiti: „Þat er ckki sami. at mcnn si: 

úsáttir á kaupskipum í iiafi; því at þar fylgir mart til meins: 

ok sjaídan mun þcim skipum vel faraz, er menn eru ósátlir 

innanborðs. Nú viijum ver beiöa ykkr, al þit selit grið 

meöal ykkar, meðan þit erut í haíl á skipi”. Nú var svá 

gert. Skip vclkir úti lcngi: fá þeir veðr stór. Ok í enum 

stormi gcngr í sundr skiprá þcira: fór þá seglit utanborðs: 

laka menii seglit ok hcimta at ser innanborðs, ok voro lillök 

(iesls haröfengiigust. Skúfr vissi, at þeir menn voro lílt 

hagir, er farit höfðu af Grcnlandi med honum; enn hanii 

liafði set þá þorinóð ok Gcst mart hagliga tclgja. Skóír 

inælli jiá við þormóð: ,,VilI þú skcyla rá vára saman 
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Þorrnóðr svaraði: ,,Ekki em ek bagi\ Biðu Gest gera at 

ránni: hann er svá sterkr, at bann inun stinga mega sarnaii 

rár-endunum”. Skúí'r gekk þá til Gesls ok baö hann bela 

rána, Gestr svaraði: „Ekki em ek hagr. Mel Ijú, at Por- 

inóör geri at: því at hann er svá oröhagr, at hann mun 

yrkja saman rár*endana svá at fastir se. Enn fyri nauðsynja 

sakir—þá mun ek telgja annan hlutinn rárinnar; enn Þorinóðr 

tclgi annan”. Nú er fcngin síii ux hvárum þeira, ok telgir 

sinn hlut hvár þeir'a. Gestrlítr nokkut uni öxl lil Þormóöar. 

Þá er hann hafÖi telgt sinn hlut rárinnar, seðz hann niðr 

á búlkann; enn Gestr telgir nokkoro lengr þal tre, cr hann 

var al. Ok er lokil var at telgja, þá bar hann saman 

hlutina, ok þurfti þá af hvárigum hlut at taka. Xú fcsti 

Gestr saman rána. Ok eptir þetta festa þeir segl við rá, 

ok síöari sigla þeir. Síö iira haustit tóko þcir Grcnland. 

Skip kum í Eiríxfjörö. Þorkell Loifs sori var þá höföingi 

yfir Eiríxfiröi, Þorkell var mikill höföingi, ríkr ok vinsæll. 

ílann var vin mikill ens helga Olafs konungs. torkell kom 

brált lil skips, þá er þat var landfast orðit, ok keypti at 

stýrimönriura ok at hásctum þá hluti cr hann þurfti at hafa. 

Skúfr geröi Þorkatli í kunnleika, at hirömaðr Ólafs konungs 

var þar á skipi, sá er Þorraóðr hct—sagöi, at konungr 

haföi Þormóö honum til handa sent til trausts ok halz, ef hann 

þyrfti meira við. ISii af þcssum orðum Skúfs fór Þonnóör 

til vistar í Brattalíö. Sktifr átti bú á Slokkanesi: þat var 

í Eiríksfiröi öörum meghuin cn Bratlalið var. Við Skúf hjó 

sá inaðr, cr Bjarni het, vitr inaðr ok viusæll, gjör at scr 

t mörgu, hagr vel. Hann varðveitti bú þeira bcggja þá er 

hann var í föruin. Þeir áttu fclag saman, ok fór vcl með 

þeim. Þormóðr fór til vistar í Brattahlíð. Gestr vistaöiz í 

Einarsfirði á þeim hæ, cr liet í Vík. Þar bjó sá maör, 

or Þorgrírnr het. 
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7. Þorgríinr trulli Einars son I)jó í Einars firöi á Löngiinesi. 

Porgrimrvar goöorðsinaðr, inikill huföingi, rikr og fjulrnennr, 

garpr hinn mesli í skaplyndi. Við Þorgrím bjó systir hans, 

er Þórdís hcl. Hana hafði álta sá maðr, er Hámundr hct. 

Synir Lórdísar 4 voro a vist með Þorgrími. Einn þcira het 

lÍÖövarr; annarr l’algeirr: þriöl Þorkell; fjóröi Þórðr. Þeir 

voro allir garpar miklir ok fráligir mcnn, Þórunn hct Önnur 

syslir Þorgríms trulla, Ilón bjó í Einarsfirði, á þeim bæ, 

sem heilir á Langanesi. Ilún átti sun þann er Ljótr het. 

Hann var mikill maðr vexti. Allir frænðr Þorgrims voro 

iniklir hávaðarnenn ok ójafnaðarfyllir. Sigríðr hct kona, 

er bjó á þeim bæ er at Hamri hct. Sigríðr átli gott bó 

ok gagnsarnt. Sigurðr het sun hcnnar, cr at bói var með 

hcnni. Sigurör var fráligr maör, vinsæll ok lílill hávaöa- 

maör ok l)ótti eigi alla vega jafnt. Loðinn hct verkþrell í 

Brattahlíö. Hann var vcrkmaðr góðr. Ilonum fylgði at 

lagi kona só cr Sigríðr hct. Hón var fcngin íil at vinna 

l»ormóði. Skemma var í Brattahlíð, cigi áföst húsum, er 

Þorkell svaf í ok setumenn hans — þar brann Ijós í skcmm- 

unni bverja nótt cptir aðra — eun annat fólk svaf iimi. 

Nó jiótli Loðni Sigríðr helzti löngum dveljaz í skemmunni 

á kveldum: þótti honum hún gá sín mirinr enn verit hafði: 

kom honum þá í liug kviölingr sá cr kveöinn hafði verit 

um iausungarkonur: 

Á hverfanda hveli 

voro þeim hjörto sköput, 

brigð í brjóst lagit. 

Hann reddi um við Sigríöi, at hann vill ekki vistir 

hennar iangar í skemmunni á kveldum. Hún svarar honum 

sem hcnni var í skapi til, Þat barst at einn aptan, þá cr 

Þorkell ok Þormóðr vildu ganga ót til skemmu, ok Sigríðr 

nicð þeim—þá tók Loðinn lil Sigríðar ok helt hcnni, cnn hón 



84 FÓSTUaÆDRA SAGA. 

togaz ór hönduni honuin. Ok er þormóör ser [jcUa, |íá 

tckr hann í höuó Sigríói ok vill kippa henni ór honduni 

Loðni; cnn þat gengr eigi skjótt. þorkell scr á þrætu þeira. 

liann rna'lir við Loðin: „Lát Sigríði fara lciðar sinnar: 

ótíkuggasamligt er allt um vistir Íicnnar á kvehJunum í 

skemmunni: mun ek gæta hennar, svá at þer se skamin- 

laust, úli þar, ok svá hcnni; enn þú gæt hennar þess á milli’\ 

8. Þá er al jólum dregr, lætr Þorkell inunngát heita; því 

at hann vill jóladrykkju hafa, ok gera scr þat lil ágælis — 

því at sjaldan voro drykkjur á Grenlandi. Þorkell bauð 

þangat vinum sínum at jólum, ok var þar fjölmennt. Skúfr 

af Stokkanesi ok Djarni voro þar uin jólin. Þaðan var hafðr 

húsbúnaðr ok kcr ok klæði um jólin. Nú drukku menn um 

jólin með mikilli gleði ok skcmmtan. Affaradag jólanna 

bjogguz menn á brolt, Loðinn greiddi munnum klæði, svcrð 

ok haudagervi, er hann hafði varðveilt. Hann setli ok fram 

skip þeira Skúfs ok Bjarna. Ilúskallar háru ofan kcr ok 

klæði. Loðinn var í sclskinrisstakki ok sclskinnsbrókum. 

kemr Loðinn í stufu við binn fjórða mann. Þar voro 

áðr eigi fleiri menn, enn þeir Þormóðr ok Bjarni. Þormóðr 

lá í bekkinum á framanverðum stokki. Nú er þeir koma í 

slufuna, þá greip Loðinn í fætr Þormóði ok kippti honura 

fram á gólfit ok dró hann utar eptir gólfinu, Þá hlæypr 

Djarni upp ok grípur um Loðin miðjan, tekr hann upp ok 

rekr niðr við gólfinu hart og bölvar þcim er Þormóð drógu 

ok bað þá iáta hann lausan; ok þeir gera svá. Nú stendr 

Þormóðr upp, ok mælti lil Bjarria: „Engi tilkvánia þykkir 
f 

oss Islendingum um slík hrögð; því at vær crum opt slíkii 

vanir í skinnleikuni”. Þcir ganga út ok lála sem ekki haíi 

í oröil, Nú er þcir Skúfr voro albúnir til ferðar, þá gengr 

Þorkell lil skips með þtim, ok heimamenn hans. Þeir 

höfðu cina ferju, ok lá ein bryggja a land upp af ferjunni. 
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Bjanii slíM^ lijá fcrjunni, ok bei5 Skúfs, cr hann Iijalaði viú 

l*orkel. Loöinn var uppi skammt frá skipinu ok haföi af 

henöi greilt klæöi mamia. í>ormúör var þaöan skammt. 

Ok er minnstar váner voro, bregör Þormúör höggeyxi undan 

skiLkju sintií ok höggr í höfut Loðni svá at harin fell þegar 

dauör lil jarðar. Porkeil heyrir breslinn, ok lítur tii: ser, 

hvar Loöinn var fallinn. Hann inælir þá viö sína mcnn, at 

þeir gangi ok drepi þormúö; enn þeim varö bilt. Bjarni 

mælti, at Þormúör skyldi ganga út á skip. Hann gcrði svá. 

Bjarni gekk eptir bonum, ok svá Skúfr, Ok er þeir komu 

á skipit, þá heiinla [»cir bryggjuna út. Þorkell eggjar þá 

atgöngu, ok vildi berjaz viö þá Skúf ok Bjarna, ef þeir 

vildi ekki Þormúð fram selja. Skúfr raælíi þá: „Bráölitit 

gerir þú á þetla, ÞorkcII bónöi, ef þá vill drcpa Þorinúö, 
e 

heimamann þiun, enn hirðmana ok skáld Olafs konungs: 
t 

mun yör inaðrina dýrkeyplr verða, ef Olafr konungr spyrr, 

at þer látit drepa hann, allra helzt er hann Íiaföi sent hann 

])er til Irausts, ef hann þyrfti nokkurs viö: sýniz þal í 

þessu máli sem opt, atreiöírj lítr ekki hít sanna. IVú víljurn 

ver bjúða yör febætr fyri Þormúð um víg þctta ok vansa 

þann er yðr hefir gjör vcrit í víginu”. Nú af [jcssum oröuni 

Skúfs — þa scfaz Þorkell. Áltii þá margir iilut í um sætlir 

þeirra. Fúr þat ok fram, at Skúfr hannsalaði Þorkalli sjálf- 

demi fyri víg Loöiiis. Fúr I-ormúör þá lil vistar á Slokkanes. 

9. Fgill het húskall þeira Skúfs. Hann var inikill maör 

vexli ok sterkr, Ijotr yíiiliz, úfimr ok úvilr. Ilann átli 

kcmiingarnafn ok var kallaðr fiO-EgiIl. Þormúðr var löngum 

úkálr. [>eir spiiröu Þorrnóö cplir, Bjarni ok Skúfr, ef þoir 

maítti nokkuL bætr ráða á bljúölcikum hans. þormúör s\araöi: 

„Þat vilda ek, at þit fengit mer fylgdarmann þann cr mer 

fylgði hvert er ek vilda fara”. Þcir sögöu svá veraskyldu: 

báöu hann kjúsa þnnn mann af húskurlum sínum, scm hanu 
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vildi. l*orni(jör niœlli; „Fííl-Egill — hann er mikill vexti 

og stcrkr — hann kýs ek — ok miin ekki ol hygginn at 

gera slíkt scm fyri hann er lagt”. Pcir kvoðu svá vera 

skyldu. Mcnn unöruóuz Ijó, íiví hann kaus Egil. Bjarni 

míöaöi Þormóöi eyxi hreiöa at l?ormóöar fyrisÖgn; hún var 

slegin ofan öll af ok fram til cggjar; eigi var oggvölr fyri 

henni; helzti var hún bitrlig. Um sumarit cptir þessa at- 

hurði fóro menn til Jjings í Garöa í Einarsfjörö, Þeir ór 

'Eiriksfiröi höföu tjaldat búöir sínar; ok var leiti á meöal 

ok þess er þeir höföu tjaldat ór Einarsfiröi. Nú er menn 

höföu ílestir tjaldal húöir, þá var I^orgrímr ekki kominn. 

Litlu síöarr var sen för hans: Iiann haföi skrautligt skip ok 

svá liöskost valzligan ok vel búinn. Svá var ofsi l*orgrims 

mikill, at metm þoröu varla at mæla viö hann. Veiöarferi 

höföu þeir Grænlendingar jafnan á skipi sínu. Nú cr skip 

þorgrírns renndi at landi, þá gengu menn til strandar, at 

sjá skraut þeira ok vápnahúnaö. þormóör var þar viö staddr, 

ok lók upp sclskutil einn , er þcir höföu á land kastat, ok 

lílr á. Enn förunautr Þorgríms lckr til skutilsins, ok mælti: 

„Lumi af skutliuum, maör!” segir hann; „því at þer mun 

til lílils koma, þóttú haldir á; ok Irat ælla ek, at þii munir 

litit kunna at heita skulIinurn’L Hann svarar svá: „Uvíst 

þikki mer, hvárt þú heitir helr cnn ck”. „Ifalaust mun þat” 

sagöi hinn. I*á kvaö þormóör \ísu þessa: 

Bclr lez beita skutli 

(^haldr hælir því skjaldar: 

þollr hlcypr hart um hellur 

hlunnjós}, cnn vær, kunna. 

GjÖr man ck hilt, hvem harri 

hugdýrstr skipar fyrstum 

Cveitli oss, sá er átti, 

orms torg) í skjaldhorgu. 
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l’ormúðr gengr l)á heim til binlarÞorgnms. Hann lœlr þá tjalda 

búð sína tucð miklum soma ok búaz um vel. þat barst at 

cinn goðan veðrdag á jjinginu, at allir menn voro gcngnir i 

brolt frá búú jjeira Skúfs ok Bjarna, neina þormíjör; hann lá 

heima í búö ok svaf. liann haföi brcilt á sik feld tvíloöinn, 

er hann álti: feldrinn vai oöru migin svartr, enn ööru migin 

hvítr. Nú er l'ormóör haföi soíit nolíkura stund, þá vaknar 

hann, ok sor, at allir menn voro í brottu. Ilann undraöiz 

þat; því at þá var mart míinna í búöinni, er hann sofnaöi. 

Ok í því kemr Kgill farandi í húöna, ok mælti: ,,Of fjarri 

ertu mikilli skcnimlan’*. Þormúör spurði: „Hvaöan komtu 

al? œöa hvat er nú í leikum tii skemmtariar?” Egill svarar: 

,,Ek var at húö Eorgrírns Eínars sonar, ok þar er nú inestr 

hluli þingheimsins’’. þormóör spurði: „Hvat er þar til 

skcmmtanar?” Egill mœlti: „þorgrímr scgir þar sögu”. 

Þormóðr mælti: j^Erá hverjum er saga sú er hann segir?” 

EgiII svarar: ,,Ekki veil ek gjörla, frá hverjuin sagan er; 

enn hilt vcit ek, at hann segir vel frá ok skcmmtiliga, ok 

er stóll setlr undir hann úli hjá húöinni, ok sitja mcnn þar 

urnhverfiss ok hlýöa til sögunnar”. Eoimóör mælli: ,,lvunna 

inuntu nokkurn niann at nefna þann sem í er sögunni, allra 

helzt er þú scgir svá mikit frá at!” Egillmælli: ,,ÞorgciiT 

nokkurr var mikili kappi í sögunni; ok svá viröiz mer scni 

hann l’orgrímr inundi verit hafa nokkut viö sögna, ok gcngit 

mjök vel framm, sem líkligl er; vilda ek, at þú gengir 

þangal ok hlýddir lil skeminlanar”, „Vera má þat” sagöi 

I*oræóör. Bíss hann nú upp ok tckr ilir sik feld sinn ok 

snýr úl hinu svarla á feldinum. Ilann tekr öxi sína í hönd 

ser ok selr höLt á höfut ser — gengr tíl búöar Eorgrims, 

ok Egill ineö honum; nema þeir staö uiidir bi'iöarvegginum 

ok hlýöaz þaöan um, ok mátti þaöan ekki gcrla hcyra þal 

er sagt var. Vcör haföi æ verit bjarl ok sólskin mikit; 
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cnn er I^ormóör var lioniinn unijir búöna, þa lók veðrit at 

þykkna. I^orrnóór geröi ýinist, at hann horföi í himiiiinn 

upp eða niðr í jurðina íyri sik. Egill inælti: ^jHví Iclr 

þú þann veg?” Þonnóðr svarar: „þaoninn er hirninninn í 

at sjá, ok svá jörðin, sein þá er vábrestir verða’*. Egiil inælti: 

,,Fyri hvcrju cr vant at vcrða vábreslir?’’ Þonnóðr svarar: 

„Fyri tíðindum værða vábrestir ávalll, Nii ef svá kanri at 

bcraz, at þú hcyrir vábrestinn, þá furða þú þer, sem þú 

mált, ok hlaup hcim til búðar sem skjólaz ok get þín þar”. 

Nii er þcir hjalaz þctta við, þá gcrir á skúr mikla ok mikit 

vátviðri. niaupa mcnn í brott, hverr til sinnar búðar; liví 

at mcnn höfðu ekki við vatni búiz. Sumir fóro inn í búð 

þorgríms, ok var mikil þröng í búðardurunum. Eorgrínir 

sat cptir á stólinuin, ok beið, ef nokkut ryddiz í búöar- 

durunum. I^ormóðr mælLi þá við Egil: ..Bið þú lier; eim 

ck mun ganga fram fyri búðna, ok vila, bvat þarse tii tíðinda. 

Enn ef þú hcyrir vábrestinn, þá hlaup þú heim til búðar som 

skjótaz”. Nú gcngr Þorinóðr fram fyri búöina ok þar at 

sem Þorgrímr sal. Ilann mælti: .^ílval sögu var þat er 

þu sagðir áðan?” þorgrímr svarar: „Ekki getr þat í fám 

orðum sagt, stórmerki þcirrar sögu. Æöa hvert er nafn 

þitl?” riann svarar: „Útryggr hciti ck”. „rivcrs son crLu” 

sagði þorgi'ímr. „Ek em Tortryggs son”. Þá vildi Þor- 

gríinr upp risa af slólinum. Þormóðr höggr ])á í höfut 

honum ok kljTr hann í hcrðar niðr, brá síðan exinni undir 

feld sinn, ok scz iindir heröar þorgrími, ok kalJar: ,,Fari 

jícr hingat: á crunnit á Þorgríini”. Nú snúaz margir þangat 

ok sjá ávcrkami. Þcir frctta, hvat hann veit lil þess rnanns 

er á Þorgrími vann. Þormóðr svarar: „Iler sá ck hann 

fyri skemmslu; enn ek hljóp þegar undir heröar Þorgrími, 

cr ávcrkinn var orðinn; sá ek þá ekki, hvert sá fór, cr á 

hafði unriit. Nú taki her nokkurir lii ok slyði Þorgrím; 
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enn sumir fari al leita þess sem á honum hefir unnif’. 

Þá settuz [)cir undir heröar Porgrími; enn Þormóör fór í 

brolt. Flann gengr þá fram með sjóniim fyri ncs nakkvart: 

hann snýr þá feiciinum ok lel þá liorfa úl hit hvíla. Enn 

er Egill heyrir breslinn, er Þormóór vann á Þorgrími — 

hijijp Íiann jíá hcim líl búðar. Skúfs mcnn gela at líta, 

hvar maör hljóp, nk ætluóu, at sá mundi valda áverkutn 

viö Þorgrím. Egill vaiö stórum hrœddr, er hann sá manna 

fÖr eplir ser, ok mcö vápnum. Ok er hann var handtekinn, 

Jiá skalf á honum leggr ok liör sakir hræöslu. Enn þegar 

er þcir kenndu Egil, þá þótluz jieir vita, at hann mundi 

ekki hafa unnit á Þorgrími. Rann hræðsia af honum sem 

hila af járni. Nú fai'a þeir í búöirnar ok lcita mannsins ok 

íinna ckki. I*cir fara fram til sjóvarins ok fram fyri nesit 

þal som frarn gckk í sjóinri. Ibir mcta [leir manni í hvílum 

fcldi ok spyrja hann at nafni. Ilann nefndiz Vigfúss. Þcir 

spuröu, hvert hann ætlaði at fara, Ilann svarar: „Æk 

leila þess manns, er á borgríini licfir unnit**. Þeir gengiiz 

at móti, ok fóro hvárirtveggju hart mjök: skilr nú skjóit 

með þcim. bcir Skútr ok njarni sakna Pormóöai’, ok þykkir 

lieim ekki Örvænt, at hann rnuTíi vcra valdr ávcikaris — j»ví 

at Skúfr haföi hæyrt í Norcgi konungs álekjur um hefnö eplir 

Þorgeir Ilávars son. Nú er af líör hit mcsta hlaupit 

mannanna, |)á tóku þeir Skúfr ok Iljarni bát einn á Íaun 

ok liítu í nokkurar vistir. þcir reru fram fyri nesit; því 

al sagt var, at þar Iieföi sez maör í hvílum fcldi sá er 

nefnöiz Vigfúss. Enn er þeir koma fyri nesit, þá sá þeir, 

hvar Þormóör var. Ueyru þeir þá at laiuii, ok mcla, at 

bormóðr skiili ganga á skipit út. Hann geröi svá. bcir 

spyrja, hvárt hann hcföi umiit á borgrími. Ilann kvaö jiat 

satt vera. I'eir spuröu hann tiöiiuia eöa hversu mikill vera 

mundi ávcrkinn. Þormóör kvaö jiá vísu: 
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Vera ma 

[^Oi’vende trez iindir] 

(^opt finnumz þess miniii] 

ull er fremó of fallin 

[fjörnepps i strá] greppi, 

ef hreggboöa huggit 

hefi vart í skör svarla 

nadda borös; því at niröi 

nællings hana vættag. 

segir Þormóör, ..at ekki hafi mikit oróil 91 

höggit; því at Örvendr inaör hjó. Enn því hjó ek ekki fleiri, 

at ek hugða, at þetta skyldi at fullu vinna”. Skúfr mælti 

líá: „Gæfu haföir þú á, er þeir kenndu þik ekki, er þú 

saz undir höföi honuin Þorgrími æða þá er þeir fundu þig 

uppi á nesinu”. tá kvaö þorrnóör vísu: 

Undr er, hví ekki kcnndu 

elbÖrvar mik gjörva 

stáls (hefi ek mark] á máli 

(^mart}, ok skopt hit svarla. 

Burgumz, langs því at lengra 

líf var tý skapat drifu 

þremja svells, enn þolli 

þeim aldrtili seima. 

„Auðkennðr maðr em ek’* segir Þormóðr: „svartr maör 

ok hrokkinhærðr ok málhaUr; enn ek var ekki í því sinni 

fcigr; ok iná vcra, at ek hafa til nokkurs undan rekit ok 

lúti enn fyrri í gras nokkurir frænðr Þorgríms enn ek”. 

Bjarni mælti þá: „Þú munt nú vera láta svá búit um 

hefndir eplir Þorgeir, ok hefir þú þó leyst þínar hendr”. 

Bá kvað Bormóðr vísu: 

Matka ek hefnð [enn hrafni] 

(^lirings] [fekk ek bráð] (á þingi 
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haldrs let ek vigi vaidit 

varga setrs) viö marga. 

Gnýþolli IM ek gjalla; 

gjort hefi ek fyri mik svartan. 

Meirr hefni þó þeirra 

Þorgeirs vinir fleiri. 

,,Svá sy'niz mer”, scgir Bjarni, „scm þú þurfir ekki meira 

al at gera um hefndina eptir Þorgeir; því at mikit slór- 

virki hefir þú gert, einn útlendr maör ok einmani, sem þú 

ert her — drepit þann höföingja, sem annarr er mestr á 

öllu Grænlandi — ok ekki sýnt, hvárl þú kcmz í hroll; 

því at Í^orgrímr á marga frændr þrifliga eplir ok mikla 

kappsrncnn”. Nú flytja þeir Pormóð lil Einarsfjaröar ok 

fylgja honum í helli jtann er nú er kallaör Þonnóðarhellir. 

Sá hellip er i s"farhöinrunuin ööru megin fjaröarins enn 

Stokkanes. ílamrar eru upp ok niðr frá hellinum, ok 

hvárttveggja illt at fara. Þeir Skúfr ok Bjarni mæla þá viö 

þormóð: ,,Vcrtu nú her í hellinum; tnn viö munum 

koma lil móz viö þig, [tegar lokit er þiriginu”. Síöan fara 

þeir brolt ok aptr lil þingsins. þormóöar var saknaL á 

þinginu: þikkjaz mcnn nú vila, at hann mun vegil hafa 

Þorgrím. Böövarr ok Falgeirr hjoggu mál lil á hendr I*or- 

móöi, ok varö Formóör sekr skógarinaör um vígit. Nú er 

lokit var þinginu, fór hverr heim lil síns heimiliss. l*eir 

Skúfr ok Bjarni komo lil fundar við Þormóö, ok færðu 

honum vistir ok þat annat cr hann þurfti, ok sögÖu honum 

sckthans: mæltu, at hann skyldi þar viö hafaz í hellinum: 

sögöu, at hann inundi hvergi friö hafa, cf menn vissi, hvar 

hann var: sögöuz þeir mundu koma endr ok sirinum til 

fundar viö hann. Fyri helliss dyrunuin var grastó inikil, 

ok máltu nauðuliga þeir menn cr fcrer voro hlaupa af 

hamrinum ok í grastóna. Pormóöi þólti daufligt íhellínuni; 
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því at þar var fátt til slíemmlanar. Einn góðan veórdag 

ræðs Þormóðr brott frá hellinum. Hann klífr upp hamrana 

ok hafði eyxi sína með scr. Ok er hann cr skarnmt kominn 

frá hellinum, þá mætti hann manni á leið. Sá var mikill 

vexti ok usinniligr, Ijótr ok ekki góðr yfirhragðs. Ilann 

hafði yfir ser verju saumaða saman af mörgum lötrum: hún 

var feljótt sem laki ok höltr á upp með slíkri gerð: hún 

var Öll lúsug. þormóðr spyrr þenna mann at nafni. líann 

svarar: „Ek heili Oddi”, þormóör spyrr: • ^^Hvat manna 

ertu Oddi?” Hann svarar: ,,Ek cm einn göngumaðr, fastr á 

fótum, ok em ek kallaðr lúsa-Oddi •— nenriingarlauss maðr 

ok ckki alllyginn — fróðr nakkvat, ok heti jafnan golt af 

góðurn mönnum. Eða hvat heitir þú?” Þormóðr svarar: 

„Ek heiti Toráðr”. Oddispuröi: „Hvat manna ertu Toráör?^’ 

Hann svarar: „Ek em einn kaupmaðr. Eða hvárt viltu, 

Oddi, eiga kaiip við mik”. Oddi svarar: „Ek heíi fátt til 

kaupa? Æða hverju viltu við mik kaupa?” „Ek vil kaupa 

at þer yíirhöfn þá er l)ú átt”. Oddi svarar: „Ekki þarftu 

at spolta at rner?” Þorrnóðr segir: „Ekki er þetta spott; 

ck man selja þer kápuna, er ek em í; enn þii skalt gefa 

mcr viö verjiina, er þú ert í, ok fara sendiför mína á 

Stokkanes ok koraa þar í aptan; ok seg þeim Skúf ok 

Bjarna, at þú hefir hitt inann í dag, er Toráðr nefndiz, 

ok skipti hann yfirhÖfnum við þig. Ekki býð ek þer íloiii 

eyrindi. Skaltu þá eignaz kápuna, ef þú kemr þessu eyrindi 

fram”. Oddi svarar: „Ekki er auðveldligt at komaz ylir 

fjöröinn —■ þar þarf skip at hafa; enn þó má vera, at ek 

koma þessu til leiöar, ef ek vil, at koraa a Stokkanes í 

kveld”. Nú skipta þeir skikkjunum: tekr Oddi við blári 

kápu, enn fer Toráöi verjnna, ok fcrr hann i. Þá fór 

Þormóör lil Einarsfjarðar þar lil cr hann hittir smalamann 

l'órdísar á Löngiuiesi. Ilann spurði, hvárt synir Þórd.'sar 
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veri hcima. Smalamaðrinn svarar: „Eklii er Böðvarr heima; 

enn bræðr hans voro heima í nótt, enn nii eru þeir rónir 

á Gski”. Pormóðr svarar: ^jSvá ma vera”. Nú hiigði 

smalamaðr, at hann veri liisa-Oddi. Nú skiljaz þeir Í*or- 

móðr ok snialamaðr: ferr Þormóðr til nausta Pórdísar ok 

hefz þar viö. Ok er kvelda tók, þá sá þormóðr, at þcir 

bræðr reni at landi. þorkell reri í hálsi, Pórðr í miðju 

skipi, Falgeirr í austrúmi. Nú er skipit rennir at landi, 

þá stendr Þorkeli upp ok fór fram í slafninn ok etlaði at 

laka við skipinu. Pormóðr gengr þá úl ór naiistinu, ok 

þikkjaz Jieir þar kenna lúsa-Odda. Þá snarar Þormóðr at 

Þorkatli ok höggr báðum höndum í höfut Forkalli ok klýfr 

hausinn: fekk hann þegar bana. þá snýr þormóör í brott 

ok sleypir af ser verjunni. Þórðr ok Falgeirr hlaiipa eptir 

honiim, Ilann íekr undan fast, ok fram á sjóvarhamrana 

yfír bellinn, ok hleypr Þormóör fyr ofan í tóna þá er 

fyri hcllissdurunuin var. Ok cr hann kom niðr, þá 

hleypr Þórðr eptir honum, ok lyknar í knessbótum, er hann 

kom niör í tóna, ok lýlr áfram. ])á hjó I^ormóör meðal 

herða honum svá at eyxin sökk at skapti; ok fyrr cnn hann 

geti eyxina ór tekit sárinu, þá bljóp Falgeirr ofan í tóna 

ok hjó þegar lil Þormóðar. Þat högg koin meðal herða 

Þormóði, ok varð þat inikit sár. Þá rann Þormóðr iindir 

hcndr Falgeiri; því at hann var vápnlauss. Þormóðr finnr 

þat, at hann vcrðr aQvani fyr Falgeiri: þikkiz hann þá 

vera miölung sladdr, slyppr maör ok sáir mjök : rennir þá 
. r 

hugnum þangat er var Olafr konungr, ok vætti hans hamingju, 

at honum raundi duga: fellr þá eyxin ór hendi Falgciri niör 

fyr hamrana oían á sjóinn: þikkir honum þá nokkuru vænna, 

cr hvártveggi var slyppr; ok því næst falla þeir báðir fyri 

hamrana ofan á sjóinn: reyna þeir þá siindit með ser ok 

færaz niðr ýmsir; finnr formóðr, at hann mæddjz af milvlu 
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sári ok blóðrás; enn fyri því at Þormóði varð ekki dauði 

ætlaðr, þá slitnaði bróklindi Falgeirs: rak I^ormóðr þá ofan 

um hann brækrnar. Falgeiri dapraz þá sundit: ferr hann 

þá i kaf at ööru hverju ok drekkr nú úmælt: skýtr þá upp 

líjónum ok herðunum; ok við andlátit, skaut upp anlitinu: 

var þá opinn muðrinn ok augun, ok var þá því líkaz at 

sjá í anlilit, sem þá cr maör glottir at nokkvcrju. Svá 

lýkr mcð þcim, at Falgeirr drukknar þar. þormóðr var þá 

mjÖk farinn. Hann lagÖiz þá í eilt sker ok skreið þar 

upp á grjótit ok Já þar, ok vætti þá einskiss annars, enn 

hann munöi þar líf láta; því at hann var mjÖk móðr ok 

sárr, cnn langt til lands. — Nú er at segja frá lúsa-Odda. 

Hann fór sera melt var með þeim þormóði, ok segir þeini 

Skúf og Bjarna, at hann hafði fundit mann á loið sinní of 

daginn, þann cr Toráðr ncfndiz, ok skipti við hann yfir- 

höfnuni, ok mælti. at hann skyldi fara á Stokkanes ok 

segja þeim Skúf ok Bjarna funð þeirra ok kiæðakaup. Þcir 

kenna kápuna, ok jtikkjaz vita, at Þormóðr inun því sení 

hafa lúsa-Odda til fundar viö þá, at hann mun ætlaz fyri 

nokkut slórvirki at gcra. þeir tóko þá einn bát á, laun iim 

kveldit ok róa um nóttina yfir fjörðinn. Ok cr þeir nálgaz 

hellinum, þá sjá þeir kvikt nakkvat í einu skerí, ok ræða 

um, hvart þat mun vcra selr cða annat: róa nú at skerinu: 

ganga upp á skerit: sjá þar mann liggja, ok kenna, at þar 

erÞormóðr: spyrja hann tíðinda; enn hann scgir þau tíðindi, 

sem gerðz höí’öu um nóttina. Skúfr mælti: „Víst hefir þik 

ekki til einskiss undan rekit á Garðaþingi, er þú hefir orðit 

á einu kveldi bani 3 kappa ok kynstórra manna”. Bormóðr 

mælti: „þat eilt kom mer í hug, áðr þit komul hingat, at ek 

miinda hcr líf milt láta í skerimi. Enn nú þikki mér ekki 

örvænt, al ek verða græddr; ok má þá enn vcra, at ek 
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hafi undan rckit lil nokkiirs'’, Þeir spyrja at uin samaneign 

þcira Falgeirs. Þormóðr kvað þá vísu: 

Skopta ek, þá er uppi 

(undarligr), á sundi, 

(hrókr dó heimskr við klæki) 

hans razaklof gandi, 

Alla leit ek á ulli 

eggveðrs hugar-gleggum 

(setti gaurr, ok glotli,) 

guðfjón (^við mér sjónir). 

Þeir Skúfr ok Bjarni bera Þormóð á skip út í fjórum 

skautum; því at hann málti ekki ganga. Þá sekja þeir í 

hellinn klæði hans ok vist; því at þeim sýndiz hann ekki 

þar mcga vera. Þeir réro þá inn eptir Eiríksfirði. Gamli 

iiél maðr, er bjó í Eiríksfjarðarbotni uppi undir jöklunum: 

hann var félílill maðr ok einrænn, veiðimaðr mikill. Gamli 

var kvángaðr, ok hét Gríma kona hans: hún var svarkr 

mikili, ger at sér um mart, læknir góðr ok nakkvat forn- 

fróð. Ekki voro þar fleiri hjón, en þau 2. Þau komo 

sjaldan til annarra manna, ok sjaldan komo menn til þeira. 

Þeir Skúfr ok Bjarni lendu báli sínum skammt frá byggð 

Gamla: gcngr Skúfr upp til húss; enn Bjarni sitr yfir Pov- 

móði. Skúfi var þar vel fagnat ok boðinn greiði. „Sáran 

mann höfum vér með at fara, er ek vildi al þér læknaðit”, 

Gríraa segir: „Ilverr er sá maðr?’’ „Skúfr svarar: ^jÞor- 

móðr, skáld ok hirðmaðr Olafs konungs, er vorðinn fyri 

áverkum”. „Hverr hefir á honum unnit?*’ segir hún. Skúfr 

segir hcnni tíðindin þau scm gerðz höfðo”. ,,MikiII atburðr 

er sjá orðinn, ok mikil vandkvæði hefir þessi maðr ráðit 

sér, ok mikit cr at lakaz á hendr skógarmanii frenda Þor- 

gríms, ok allra helzl er hann hefir nú unnit svá mikit 

stórvirki í sekt sinni”. Skúfr mælti: ,,Ek skal fé fyri hann 
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bæla, eptir [iví sem vcrt cr, ef þer eru sakir gcfnar of 

jíclta mál, ok hvergi skal þik skaóa í um koslnað þann er 

þú hefir fyr honum’’. Nú lýkr þeira viðræðu, ok lekr 

Gríma við Þormóöi: er hann þá færðr upp tii bæjar, ok 

fægir Griina sár hans ok binðr: er honum þegar nokkuru 

hegra. Skúfr ok Bjarni fara heim á Stokkanes. í*ossi tíðiriði 

þólíi ölluin mönnum mikil vera; ok varð ekki skjótt spurt 

hit sanna um þetta — því at margir höfðu þat fyri satt í 

fyrstu, at Þormóðr mundi þar drukknat hafa, þá er lik 

Falgeirs fannz. Sár Þormóðar höfðuz illa, ok lá hann 12 

mánaði í sárum. l*á er einn velr var Íiöinn frá þessum 

atburðum, þá gcngr Þormóðr milli stufu ok eldhúss, ok var 

þó ekki gióit sár hans. Ura várit varð sá atburðr, at 

Uórdís á Löngunesi lct illa í svefni um nótt, ok ræddu menn 

um, at hana skyldi vekja. Böðvarr siin hennar mælti: 

,,Láli þer nióðr mína njóía draurns síus; því at vera má, 

at [)3t nakkvat bcri fyri kerlingu, er hiin vill vita’’. Ok 

cr hún ekki vakit. Enn er lu'in vaknar, hratt hún mæðiliga 

Öndunni, Böðvarr son hennar mælti þá: „1*0 lez illa í 

svefni, móðir; cða hcfir nokkul fyri þik borit?” Ðórdís 

svarar: „Víða heíi ek göndum rennt í nótt; ok em ek nú 

vís orðin þeira hluta, er ek vissa ekki áör”. Böövarr mælti: 

„Hvat cr þat?” Þurdís svarar: „Þormóðr sona*bani minn, 

enn bróörbani þinn, cr á lífi, ok er hann á vist meö þeim 

Gamla ok Grímu inn í Eiríksfjarðarbolni. Nú vil ek fara 

á fund þeira ok taka Þormóö ok lamia honum meö Ijótum 

dauða þann mikla skaöa er hann heíir oss gert. Munu 

vær koma í Bratlahlíð ok biöja Borkcl fara með oss; því 

at hann mun illa kunna, ef þeim Gamla ok Grímu er gert 

nokkut til meins — því at Borkell heldr injök hendi yfir 

þeim*\ Böðvarr kvez búinn til ferðar, þegar vildi, Nú 

Standa þau upp ura nóltina ok laka eina skúlu er þau átíu 
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ok stíga þar á skip við 15. mann: róa um nóttina til Ei- 

ríxfjarðar. Þá var svá missorum komit, at nólt var farljós, 

Nó er I^órdís var á leið komin við sínu föruneyti, er þat 

sagt, at Gríma lætr þessa sumu nótt illa í svefni. ÞormóÖr 

mælti, at Gamli skyldi vekja hana. Gamli svarar: „Ekki 

viH Gríma, at húri se vökt; því at jafnan verör hún í svefni 

þeira hliita vís, er henni þikkir varða”. Nú helta þeir 

hjalinu; enn Gríma vaknar skjótt. Gamli mælti j^á: „Illa 

lezt þú í svefni, Gríma! Eða hvat bar fyri þik?” Gríma 

svarar: ,,í*at bar fyri mik, at ck veit^ at Þórdís af LÖngunesi 

er á leið komin meö 15 húskarla sína ok ætlar inn hingal 

til vár; því at hún er nú vís oröin, af Iröllskap sínum, at 

tormóðr er her á vist með okkr, ok ætlar hún at drepa 

bann. Nú vil ek, at þú ser at húsi í dag ok farir ekki at 

veiðum; því at ekki eru þit of margir, þótt ið set 2 fyri, 

enn 15 menn sæki ykkr heim, allra helzt er þorraóðr er 

ekki vápnfærr; enn þó nenni ek ekki at senda ykkr á jökla 

í brott — helldr munu þit heima við hafaz”. Nú fór Þórdís 

um nóttina lil þess er hún kom í Brattahlíð, þorkeli fagnar 

þeim vel ok býðr þeiin greiða. tórdís svarar: „Sá er 

málavÖxtr, at ck ætla at fara á fund þeira Gamla ok Grímu 

þingmanna þinna; því at ek þikkjumz þess vís orðin, at þar 

er kominn þormóör skógarmaðr várr, er margir menn byggja 

at drukknaör se. Nú vilda ek, at þú færir meó oss — ok 

halt til þess, at ver náim lögum af þeim Garala okGrímu: 

veiztu þá gcrla, hvat vér eigumz viÖ, ef þú heyrir ræður 

várar”. Þorkell svarar: „Úiíkligt sýniz mér vcra, at Gríma 

muni varöveita skógarmann þinn; enn þó mun ek fara, ef 

þér vilU”. Nú eta þau Þórdís þar dagverö. Enn Þorkell 

sópaz at mÖnnum; því at hann vildi ekki undir þeim Þórdísi 

ok Böövari eiga, ef þau eyrði ekki á eitt sátt. Ok er menn 

voro mettir, þá stígr Þorkell á skip við 20 inenn, ok fara 
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þá hvárirtveggju við svá búit. Enn Gríma kona Gamla átti 

stói einn mikinn; enn á brúðum stólsins var skorinn Þór, 

ok var þat mikit líkneski, Gríma mælti um myrgininn: 

5,Nú vil ek skipa lil verka í dag. Stól minn mun ek setja 

á stufugólf mitt: þar vil ek, Þormóðr, at þú sitlr á, þá er 

menn koma: vil ek ekki, at þú rísir upp af stólnum, meöan 

Þórdís er á benum. Nú þó at þer þikki nokkurar nýlundur 

í geraz eða þer sýniz úfriðr at þer borinn, þá rís þú ekki 

upp af stólinum; því at ekki mun stoða at hrÖkkva í hyrn- 

ingar undan, ef þer verðr bana auðit. Gamli skal fesla upp 

ketil ok sjóða sel: þú skalt bera sorp á eldinn ok lát verða 

mikinn reyk í húsunum. Ek mun sitja í durum ok spinna 

garn ok taka við komendum”. Nú er svá gert sem Gríma 

sagði fyri. Ok er skip þeira þorkels ok tórdísar sjáz at 

landi fara, sez Þormóðr á stólinn. Gamli hafði uppi ketil- 

inn ok bar á sorpit á eldinn: varö mjÖk reykfast í hús- 

unum; þar fylgdi ok myrkr mikit svá at ekki málti sjá. 

Gríma sat á þreskeldi ok spann garn ok kvað nokkut fyri 

ser þat er aðrir skildu ekki. Nú renna skip at landi ok 

ganga menn upp til bæjarins: gengr Porkeli upp. Gríma 

heilsar honum vel ok bauð honum þar at vera. Þorkeil 

mælti: ,,Þórdís af Löngunesi er hér í för, ok hefir hún þat 

fyri satt, at Þormóðr skógarmaðr hennar se her með þer: 

viljum vær, at þú selir Þormóð frara, ef þú veiz, hvar hann 

er; því at þer mun þat ofráð verða, at halda skógarmann 

fyri þeim Þórdísi ok Böðvari syni hennar”. Gríma svarar: 

„Undarligt sýniz mer vera, at Þórdís ætlar, at ek niuni 

halda skógarmann fyri svá ríkum mÖnnum sem þau eru á 

LÖngunesi, þar sem ek sit við annan mann í húsi’’. „Víst 

er þat undarligt; enn þó viljum ver rannsaka herbergi þín”, 

Gríma mælti: „Þess munu þer kost eiga, at rannsaka bæ 

minn, þó at þer hefðit ekki svá mikit fjölmenni. Nú þykki 
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mér avallt gott, er þú kemr í mín hús; enn illt miin mér 

þikkja geis þeira Einarsfirðinga ok spellvirkni um herbergi 

mín”. I^orkell mælti: ,,Við Þórdís munum ganga irm 2 ok 

rannsaka”. Nú gera þau svá: fóro þau inn ok rannsökuðu; 

ok var þat ekki löng dvöi, því at húsin voro einkar lítil: 

þau luku þá upp stufunni, ok var þar fullt allt af reyk, ok 

sá þau ekki lil líðinda: rammt var í liúsunum af reyk, ok 

voro þau heldr skemr inni, enn J^au mundi, ef reyklaust 

hefði verit. Nú koma þau út, ok var þá rannsakaðr bœrrinn 

úti. Þá mælli Þórdís: ^^Eigi þóltumz ck racga sea gjörla 

fyri reykinum, hvat í stofunni var títt, Nii manum við 

fara upp á stofuna, ok taka af skjána, ok láta leggja út 

reykinn, ok sea þaðan, hvat í stofunni er til líðenda”. Nú 

fara þau Böðvarr ok þórdís á stofuna upp ok taka af 

skjána: leggr þá út reykinn: má þá sea um aila stofuna: 

geta þá at líta stól Grímu þar er hann stóð á miðju gólfi: 

þau sá Pór með hamri sínum skorinn á stóls-brúðunum; 

enn þau sá ekki I^ormóð, Fara þau af stufunni ok ganga 

til duranna. Þá mælti I^órdís: „Eptir er cnn nakkvat fyrnsku 

Grímu, er Þórs líkneski er skorit á stóls-brúöum hennar”. 

Gríma svarar: „Ek kem sjaldan til kirkju at heyra kenn- 

ingar lærðra manna; því at ek á langt at fara, enn fámennt 

heima. Nú kemr mér þá heldr í hug, er ek sé líkneskí 

Þórs af tré gert, þat er ek má brjóta ok brenna þegar ck 

vil, hversu miklu sá er meiri, er skapat hefir himin ok jörö 

ok alla hluti sýniliga ok úsýniliga ok öllum hlutum gefr 

líf ok engi maðr má yfir stíga”. Þórdís svarar: „Vera má, 

at þú hugsir slíkt; enn nakkvat etla ek at vér miindim nú 

nauöga þér meirr til sagna, ef Þorkell væri ekki hér með 

sitt fjölmenni — því at svá segir mér hugr, at þú vítir 

nakkvat til, hvar þormóðr er”. Gríma svarar: „Nú kemr 

at því sem mælt er — ‘opt verðr villr, er gela skal’, ok 

99 



100 FÓSTBRÆDRA SAGA. 

hitt annars, at hverjum bergr nahkvat, er eigi er feigr. 

Enn \)hr er nauösyn þat er heilÖg gezla er svá yfir þér, at 

fjandinn á ekki þig svá heimila til illra hluta, sem þú vildir 

gert hafa — því at þat er varkunn, at menn geti stundum 

annars enn er; en þat er engi várkunn, at hann trúi ekki 

því er salt er, þá er hann reynir sannleikinn”. Nú skilja 

þau at svá mæltu: ferr Þorkeli heim í Brattahlíð; Þórdís 

ferr ok heim. Þeir Skúfr og Bjarni koma á laun til fundar 

við þau Gamla ok Grímu: fœra þeim þá hluti, er þeira bar 

nauðsyn til, ok launa þeim mörgu þann kostnað, er þau 

höfðu fyri Þormóði. 

lO. Þá er Þormóðr var orðinn heill maðr þess er Falgeirr 

hafði á honiim unnií, þá íluttu þeir Skúfr ok Bjarni ÞormóÖ 

heira á Stokkanes, ok varöveittu hann þar á laun í einu 

búri. Þar var Þormóðr 3 vetr. Þann vetr seldu þeir Skúfr 

ok Bjarni bæinn á Stokkanesi ok aðrar jarðir þer scm þeir 

áltu ok svá kvikfé, ok elluöu at ráöaz í brott af Grenlandi. 

Snemmendiss um várit bjnggu þeir skip silt ok settu fram. 

Þá fýstiz Þormóðr ór útibúrinu: hann sagðiz eiga eyrindi 

norðr í fjÖröinn. flann fer sér þá einn bát. FíQ-EgiII réz 

til ferðar meö honura: sez EgiII til ára, enn ÞormóÖr stýrir. 

Egill var góðr ræði ok vel synðr. Veðr var bjart ok gott, 

sólskin ok vindr lítill. Þeir fara inn eplir EinarsQröi. Ok 

er þeir voro komnir inn í fjörðinn, þá úkyrriz Þormóðr 

mjÖk ok róaz um ok hallar skipinu ýmsa vega. EgÍIl 

mælti: „Hví Íætr þú svá heimskliga ok ferr sem ærir menn? 

eða hvárt vill þú hvelfa undir okkr skipinu?” Þormóðr 

svarar: „IJvært er mér”. Egill mælti: ,,Ekki má ek róa 

fyrir látum þínum; ok er nauðsyn á, at þú lálir ekki svá 

ferliga, at þú haOr okkr á kaQ”. Enn hvat sem Egill 

ræöir um þetta, þá lýkr svá, at Þormóðr hvelQr bátinura 

undir þeim, Kafar Þormóör undan skipinu; ok þegar eptir 
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tekr hann annat kaf at Ööru til þess er hann kemr á land. 

Hann hefir eyxi sína með ser. Egill kemr upp hjá skipinu, 

ok kemz á kjöl, tekr þar hvíld, ok litaz um, ok hyggr at, 

ef hann sjái Þormóð nokkut, ok fer ekki set hann; rettir 

EgiU þá bátinn; ok eptir þat sez hann til ára, ok rær út 

eptir firði ok þar til er hann kemr heim á Stokkanes: segir 

þeim Skúfi ok Bjarna hit sanna frá síoum ferðum — let 

þat fylgja sögunni, at hann hugði Þormóð dauðan mundu 

vera. Þeim sýndiz sjá atburðr undarligr, ok þikkjaz ekki 

svá búit mega hafa at; enn renna nokkut grununa á, hvárt 

Þornióðr man týndr vera. Nú er at segja frá Þormóði, 

hvat hann hafðiz al, þá er hann kom á land. Hann valt 

fyrst klæðí sín ok eplir þat tók hann á sik göngu ok fór til 

þcss er hann kom á Ilamar til Sigríðar. Þat var síð dags. 

Hann barði þar á dyrr, ok gengr út kona ein ok lieilsar 

honum ok snýr inn aptr ok gengr til stufu. Þormóðr gengr 

eptir heoni til stufu ok sez utarliga á úæðra bekk. Sigríðr 

lók til oröa, ok mælti: „Hverr kom þar?” Hann svarar: 

„Ósvífr heitj ek”, Sigríðr mælti: ^^Svá er hverr sem heitir. 

Vill Úsífr vera her í nótt?” Ilann svarar — kvez þat 

vilja. Um myrgininn kom Sigríðr at máli við hann, ok 

spurði, hvernveg af stæðiz um ferðir hans. Þormóðr mælti: 

„Satt var þat, at ek nefndumz Ósvífr í ger”. Hún svarar: 

„Kenna þóUumz ek þik, þó at ek hefði ekki fyrri sét þig, 

at þú ert Þormóðr kolbrúnarskáld”. Hann svarar: „Ekki 

gerir at dylja; því at rétt kenndan hefir þú manninn. Enn 

ek etla at fara á Langanes, til Þórunnar Einars dóttur, ok 

hitta Ljót son hennar: þau hafa opt Ijótliga lil mín lagt”. 

Sigríðr mælti: „Þá skal Sigurðr son minn fylgja þér; lengi 

hafa þau Ljótr ok Þóronn þung verit til vár”. Þormóór 

mælti: „Uráðligt sýniz mér, at Sigurðr fari með mér; því 

at þit munul ekki halda mega bústað ykkrum hér, ef nokkut 
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skerz í með okkr Ljóti’’. „Gjarna vil ek láta bústað til 

þess” sagði Sigríð, „at Ljótr fengi nokkura svívirðing”. Nii 

ferr Sigurðr meÖ Þormóði á Langanes, til Þórunnar, Þeir 

dræpa þar á dyrr, ok gcngr út ein kona ok heilsar þeim. 

Sigurðr spurði, hvárt Ljótr veri heima. Hún svarar; ,,Hann 

er í stufu”. Sigurðr mælti: „Biðu hann út koma”. Grið- 

kona gengr inn, ok mælli, at Ljótr skyldi út koma. Haon 

svarar: ,,Hverr mælti þat?” „Sigurðr afHamri” segir hún, 

5,ok annarr maðr sá er ek kennda ekki.’* „ílvern veg var 

sá maðr sjónum^ er þú kcnndir ekki?’* Hún svarar: „Svartr 

maðr ok hrokkínhærðr.” Ljótr mælti: „Líkan segir þu 

hann Þormóði sakadólgi vorura.” Nú gengr Ljótr framj ok 

konur meö honum, þær sem þar voro. Ljótr tekr eilt spjót 

í hönð sér ok gengr í dyrrin ok kennir Þormóö ok ieggr 

þegar á honum miðjum. Þormóðr laust við laginu eyxinni 

er hann hafði,, ok berr niðr spjótit — kemr lagit í fót 

honum fyri neðan kné ok verðr þat mikit sár. Ljólr lýtr 

eptir, er hann lagði til Þormóðar; ok þá höggr Sigurör 

meöal heröa Ljóti ok særir hann miklu sári. Hann hljóp 

inn í dyrrnar; enn konur hlaupa fram fyri hann. Snúa þeir 

þá í brott. Melir í^ormóðr, at SigurÖr skyli fara heim á 

Hamar — „ok seg móðr þinni tíÖindin; enn ek mun leita 

fyri mér” segir þormóðr. Nú skiljaz þeir: ferr Sigurðr 

heim á Hamar ok segir móðr sinni þau tíðindi sem í höföu 

gerðz. Sigríö mælti: „Þat er raitt ráð, at þii farir á fund 

Skúfs ok skorir á hann til viðtöku. Seg honum, at ek 

vildi selja land mitt ok ráðaz með honum brolt af Gren- 

landi”. Nú ferr Sigurðr á fund Skúfs ok berr upp eyrindi 

sín fyri hann. Skúfr tekr við Siguröi ok selr land Sigríðar 

ok tekr upp bú hennar ok flylr til skips. I^ormóðr bindr 

sár sitt ok ferr ofan til nausts þess er Þórunn átli: sér 

hann, at skip hafði verit dregit fram ór nausti, ok þikkiz 
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vila, at húskarlar Þórunnar munu vera rónir: gengr Þor- 

móör þá til sjófar ok gerir ser rúm í einu þarabrúki: liggr 

þar um daginn. Ok er aptnaz tók, þá heyrir hann ára- 

glamm: verör þess varr^ at húskallar Þórunnar eru komnir 

at landi. Þeir mela svá: 5,Gott veðr mun á myrgin ok 

munum vér þá róa — munum ekki hrýna upp skipí voru 

ok láta íljóta hér í höfninni í nótt”. Þeir gera svá: fara 

heim síðan. Þá var mjök kveldat. Nú er þeir eru heim 

farnir, þá ríss Þormóðr upp ok ferr þangal sem skipit 

ílaut, leysír festar ok sez til ára, rer á fjÖrðinn ok stefnir 

til bearins í Vík. Á því kveldi lagöiz Þórdís niðr, á Löngu- 

nesi, til svefns; hún lét illa í svefni. Ok er hún vaknaðí, 

mælti hún : „llvar er Böðvarr son minn?” Hann svarar: 

„Hér em ek, móðir! Eöa hvat vill þú?” Hún svarar: ,,Ek 

vil, at vér róim á fiörðinn; því at þar eru vciðar-efni”* 

Böðvarr svarar: „Hvernveg er veiðar-efni þat?*^ Þórdís 

mælli: „Þormóðr skógarmaðr várr er á firðinum einn á skipi, 

ok skulu vér fara til fundar við hann,” Þá fóro 5 hús- 

kallar með Þórdísi. Þau róa á fjörðinn um nóttina. Þormóðr 

heyrir róðrinn ok manna-malit, ok grunar, at Þórdís sé 

á för komin með húskörlum sínum: sýniz honum þvígit 

venni sinn kostr, ef hann verðr fundinn, Hólnir einn lítill 

var skammt frá ÞormóðÍ. Þat var land lágt, ok gengu þar 

ifyr háflæðar, enn ekki gekk þar sjór yfir at meðals-dÖgum. 

Þat varð Þormóði fyri, at hann hvelfði skipinu; enn hann 

leggz lil hólmsins. Þarabrúk var um hólminn allan; grefz 

Þormóðr niðr milli tveggja steina ok berr á sik ofan þarann. 

Þau Þórdís fara iim nóttina, ok sjá um nótlina sorta nokk- 

urn á sjónum, ok vita ekki, hvat þat er: róa at þangat, ok 

sjá, at þar holíir skip á sjónum ok eru árar í hömlubönd- 

um. Húskarlar Þórdísar mela þá: „Hér mun Þormóðr hafa 

róit á stein upp, ok meiri von, at hann sé drukknaðr”. 
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Þórdis segir: j^Eigi mun Þormóðr her drukknat hafa; heldr 

mun hann hafa orðit var við för vára, ok mun hann sjálfr 

hvelft hafa skipinu, ok gert þat lii þess at ver skolim hann 

etla dauðan. Enn hann mun hafa svimit í hólminn, ok 

mun hann fólgiz hafa. Nú skolu ver leggja skipit við hólm- 

inn ok leita hér í hólrainum. Nú skulu þér stanga raeð 

spjóz-oddum allan þenna hólma optarr enn eitt sinn”. Þeir 

gerðii sera hún mælti ok fundu hann ekki. Þá sýndiz þeim 

örvent vera, at þeir fyndi hann. Þórdís mælti: „Þat hygg 

ek, at hann sé hér í hólminum, þótt þér finnit hann ekki. 

Nú ef Þormóðr má heyra mál raitt, þá svari hann mér, ef 

hann hefir heldr manns hug enn merar”. Þormóðr hcyrði, 

hvat Þórdís mælti ok vildi svara henni; enn hann mátti 

ekki mæla — því at honum þótti sem tekit veri fyri munn 

honum. Nú fara þau Þórdís á brott við svá búit: taka 

ífkip þat er hann hafði þangat haft ok hafa þat með sér, 

Nú er þau voro brottu, stendr I^ormóðr upp ór brúkinu. 

Hann svimr þá þangat á leið sem honum þótti skemmst 

til lands. Hann hendir sker þau er á leiðinni voro, ok 

tók þar hvíldir. Ok er skammt var til meginlands, þá komz 

Þormóðr á eitt sker, ok var þá orðinn svá, at hann mátti 

hvergi þaðan komaz, Á þessi nótt dreymði Grím bónda í 

Vík, at maðr kom at honum, venn ok merkiligr, meÖalmaðr 

vexti, riövaxinn ok herðimikill, Sá maðr spurði Gríra, 

hvárt hann vekli æða svæfi”. Hann svarar: „Ek vaki. 

Enn hverr erlú?” Draummaðr svaraöi: „Ek em Ólafr kon- 

ungr Haralz son; ok er þat eyrindi mitt hingat, at ek vil, 

at þú farir eptir Þormóði hirömanni mínum ok skáldi ok 

veitir honum björg, svá at hann megi þaÖan komaz, sem 

hann liggr, í einu skeri, skammt frá landi. Nú segi ek 

þér þctta lil merkja, at þat er satt er fyri þig berr, at sá 

niaðr, útlendr, er verit hefir á vist með þér í vetr ok Gestr 
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nefndiz, hann heitir Stcinarr ok er kallaör Flelgu-Steinarr; 

hann er íslenzkr niaðr , ok fór þvi hingat til Grenlands, at 

hann ætlaði at hefna Þorgeirs Hávars sonar; enn þó at Stein- 

arr sé garpr mikill ok harðfengr, þá mun honum verða 

lítils af auðit um hefnd eptir Þorgcir, ok mun hans harðreði 
f 

annarsstaðar meiri fram koma”. Nú er Olafr konungr hafði 

svá mælt, þá vaknar Grímr. Hann vekr Gest ok bað hann 

upp slanda. Hann gcrir svá ok tekr vápn í hönd sér — 

gengr út með Grími. Seljaz þeir niðr, ok mælli Grímr: 

„Hvat segir þii til þess, hvat þú heitir?” Gestr svarar: 

,,Mantu þat, Grímr, hvat ek sagða til þess”. Grímr svarar: 

,,Man ek þat víst, hvat þú nefndiz; enn at því spyr ek, 

hvárl þú heitir svá sem þú nefndiz”. Gestr svarar: „Hví 

ekki?” Grímr mælti: heitir Steinarr, ok 

ert kallaðr Flelgu-Steinarr á þínu landi”, Gestr mælti: 

„Hverr sagði þér, at svá veri?’’ Grímr svarar: „Olafr kon- 

ungr”. Gestr mælti: ,,Hvener fanntu hann Olaf konung?” 

Þá svaraði Grímr ok sagði honum drauminn. Hann svarar: 

„Satt er þat í draiiminum, er til mín kemr”. Nú fara þeir 

Steinarr at leita Þormóðar ok finna hann þar sem Óiafr 

konungr hafði lil vísal, færa hann heim í Vík ok varðveita 

hann þar á laun ok græða hann. Ok er hann var heill 

maðr orðinn þeira áverka, er Ljótr hafði á honum unnit, 

þá flytr Sleinarr þorraóð til skips þeira. Skúfr vár þá ekki 

við skip: réz Steinarr þá brott ór Vík, ok er þá við skip, 

ok svá Þormóðr. Skúfi frestaz mjök allt þar lil er Íokit 

var þinginu. Böðvarr Þórdísar son gerði sekjan Sigurð 

Sigríðar son um áverka við Ljót. Eptir þingit var Skúfr 

albúinn til brottferðar. Ok þann morgin er Skúfr etlaði 

út at sigla, fóro þeir Þormóðr ok Gestr í óleyfi Skúfs frá 

skipi á einum báli. Þeir fóro til Einarsfjarðar, ok inn 

eptir firðinum, fyri bæ Þórunnar. Þar sjá þeir 4 menn á 
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skipi sitja á fiski. Þeir kenna þar Ljót Þórunnar son. 

Þeir leggja þegar at Ljóti, ok berjaz: lýkr svá þessum 

fundi, at Ljótr fellrj ok þeir menn 3, sem með honum 

voro á skipi. Fara þeir I^ormóðr þá aptr lil skips, ok var 

Skúfr þá búinn til siglingar. Stíga þeir þá á skip Þormóðr 

ok Skúfr. Enn Steinarr sez eptir: ferr hann þá lil vistar 

í Brattahlíð til Þorkels, Skúfr ok Bjarni láta í haf. Þeir 

fá góða byri: fevst þeim vel — taka Norcg, Ok er þeir 

voro landfastiVj þá skiptu þeir fe sinu: hafði Bjarni skip 

ór felagi þeira, enn Skúfr lausafe. Heldr Bjarni suðr tii 

Danmerkr ok gengr út til Róms ok sekir heim liinn heilaga 

réttr postula ok Pál postula; ok í þeirri fÖr andaz Bjarni. 

Sigríðr ok Sigurðr son hennar keyptu jarðir í Noregi ok 

bjoggu þar til dauðadags. Skúfr ok Þormóðr fóro á fund 

konungs ok voro með honum til dauðadags. Konungrinn 

var ekki margr til Þormóðar í fystunni. Maðr sá kom til 

konungs, er Grímr nefndiz: hann var íslenzkr maðr: hann 

kallaðiz hafa hefnt Þorgeirs Hávars sonar fyrr en Þormóðr, 

Konungr lagði á hann virðing ok gaf honiim gjafir. Enn 

Þormóðr vissi deild á Gríini, at hann var illr maÖr ok hafði 

myrt mann á íslandi. Þá gengr Þormóðr fyri konung, ok 

kvað vísu: 

Þer fengut fe fleira 

[flim er opt kveðit] Grími, 

mhr ok myklu færa, 

mæríngr, enn þörf væri,’ 

Hann hefir hunds verk unnit 

(hvinn gerir slíkt at vinna), 

mætr, enn ek mennsku bættag 

mína, gramr, ok þína. 

Konungr mælti: „Þikkiz þú, Þormóðr, meiri fremd hafa 

unnit á Grenlandi, enn Grímr áíslandi.^’^ Þormóðr svaraði: 
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„Ráðit er þat”. Olafr konungr mælti: „Hvat vanntu tii 

frægðar á Grenlandi?” Þormóðr svaraói: 

(Þollr) vá ek þorgrím trÖIla 

(þar laut harðr til jarðar); 

ár reð ek odda skúrar 

ótrauðr Ljóts dauða. 

þar nam ek Þorkel fjörvi; 

Þórðr let önð, hinn fjóröi; 

felldr var frægr til moldar 

Falgeirr, skÖrungr þeirra. 

Olafr konungr mælti: ^jFramarr hefir þú þá gert um vígin 

á Grenlandi, enn fiskimaörinn kallar aílausn vera fiskinnar; 

því at hann kallaz leysa sik, ef hann dregr fisk fyri sik, 

enn annan fyri skip sitt, 3. fyri öngul, fjórða fyri vað. Nú 

hefir þú fraraarr gert. Æða hví drapðu svá raarga menn?” 

Þorraóðr svaraöi: „Illr þótti mer jafnaðr þcira veraviðmik; 

því at þeir jöfnuöu raer til merar— töldu mik svá vera 

með mönnum, sera meri með hestum”. Konungr mælti: 

,,Várkunn var þat, at þcr mislikaði þeira umreða: hcíir þú 

ok stórt at gert”. Þá kvaö Þormóðr vísu: 

(EIs) hefik illan díla 

(ekkils}, þeim er mik sektii 

(^geig vann ek gervidraugum), 

Grenlendingum brenndan, 

Sá munat, sækitívi 

sverðels-frömum, verða 

hrings á hryggjar tanga 

hóggræddr, nema mer lógi. 

„Svá mun vera” segir konungr: ,,seint mun sá díli gróa, 

er þú hefir þar brennt”. Nú var Þormóðr raeð Ólafi kon- 

ungi í góðri viröingu, ok þótti hinn röskvasti maðr í öllum 

mannraunum, Þormóðr fór ór landi með Ólafi konungi ok 
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þolði með honum alla útlegð. Hann fór ok aptr með hon- 

um lil Noregs; því at honum þótti betra at deyja með 

honum, en lifa eptir hann. Enn er konungr kom í Þránd- 

heim í dal þann er Veradalr heitir ok hann vissi umsálir 

þrenda um sik^ þá spurði konungr þormóð í gamni, ok 

mælti svá: „Hvert mundi nú vera ráö þilt, ef þú verir 

höfðingi fyri liði því er vær höfum nú?’' Þormóðr kvað 

þá vísu: 

Brennum öll. fvri innan 

innin, þau er vær finnum 

(land skal herr með hjörvi) 

Hverbjörg (fyri gram verja), 

Ys (taki allia húsa 

Innþrendir kol sinna) 

angr mun kveykt í klungri 

fkald), ef ek má valda. 

Ólafr konungr mælli: „Vera má, at þat hlýddi, at svá veri 

gerl sem þú melir; en annat ráð muriu ver taka enn brenna 

land várt sjálfra; enn þó grunum ver ekki þig um, at þú 

mundir svá gera sem þú melir”. Þann dag, er bardagi var 

á Stiklastöðum, mælti Ólafr konungr — bað Þormóð skemrata 

nokkverju. Enn hann kvað Bjarkamál hin fornu. Konungr 

mælti: ^jVel er til kvæðis tekit fyrir sakir þeira hluta , er 

her munu at beraz í dag; ok kalla ek kveöit Húskarlahvat.” 

Þat er sagt, at Þormóðr var heldr úkátr um daginn fyri 

bardagann. Konungr fann þat, ok mælti: 55HVÍ ertu svá 

hljóðr, Þormóðr?” Hann svarar: ^^Því, herraj at mér þikkir 

ekki vísl vera, at við munim til einnar gistingar í kveld. 

Nú ef þú heitr mér þvíj at við munim lil einnar gistingar 

háðir, þá mun ek glaðr”. Ólafr konungr mælti; „Ekki 

veit ek, hvárt mín ráð megu um þat til Iciöar koma; enn 
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ef ek má nekkverju um ráöaj þá munlu þangat fara í kveld 

sem ek fer”. Þá gladdiz Þormóðr ok kvað vísu: 

Ála þröngr at eli, 

Örstiklandi, miklu. 

Skyldu ekki skelkner höidar 

(skálmöld vex nii) fálma. 

Brott komumz vær (^en veitum 

valtafn frekum hrafni: 

vizk eigi þat, vága 

viggruðr), eða her liggjum. 

Konungr svarar: „Svá mun vcra, skáld, sein þú segir, at 

annat tveggja munu þeir menn, er nú eru hér komnir, komaz 

brott, æða liggja hér cptir’\ Þá kvað Þormóðr vísu: 

Yðr mun ek enn, unds öðrum, 

allvaidr, náir skaldum 

(ner væltir þú þeira?), 

þingdjarfr, fyr kné hvarfa. 

Ríkr, vil ck með þér, rækir 

randar linns enn svinni, 

(stöndum ár á iindrum 

eybeygs) lifa ok deyja. 

Olafr konungr mælli: ,,Sighvati skáldi þikkiz þú nú sneiða, 

ok þarftu þess ckki — því at hann mundi sik nú hér kjósa^ 

ef hann vissi, hvat hér veri títt; ok má svá vera, at hann 

komi oss at mestu gagni”. Þormóðr svarar: ,,Vera má, 

at svá sé; enn þat hygg ek, at þunnskipat veri þá um 

merkissslÖngina í dag, ef þann veg hcfði margir farit”. þat 

hafa menn at ágetum gerl, hversu reyskliga Þormóðr barðiz 

á StiklastÖðum, þá er Ólafr konungr féll; því at hann hafði 

hvárki skjÖld né brynju; hann hjó ávallt 2 hÖndum með 

breiðeyxi, ok gekk í gögnum fylkingar, ok þótti öngum 

golt, þeim er fyri honum urðu, at eiga náltból undir eyxi 
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hans. Svá er sagt, þá er lokit var bardaganum, at Þormóðr 

veri ekki sárr. Hann harmaði þat mjök, ok mælli: „Þat 

etla ek nú, at ekki muna ek til þeirrar gislingar, sem kon- 

ungr, í kveld; cnn verra þikki mer nú at lifa enn deyja”* 

Ok í því bili er hann mælti þelta, þá íló ör at Þormóði ok 

kom fyr brjóst honum, ok vissi hann ekki, hvaðan at kom. 

Pví sári varð hann feginn; því at hann þóttiz vita, at þetta 

sár mun honum al bana verða. Hann gengr til einnar 

bygghlöðu, þar er margir konungsmenn voro inni sárir. 

Kona ein vermdi vatn í kalli til þess at þvá sár manna. 

Þormóðr gengr at einum vandbálk ok styz þar við. Konan 

mælli við Þormóð: „Hvárt ertu konungsraaðr? eða ertu af 

bónda liði?” Þormóðr kvað vísu: 
f 

A ser, at ver vorum 

vígreiíir með Oleifi 

fsár fekk ek), heldr (at hváru) 

hvítings (j)k frið lítinn). 

Skín á skildi mínum, 

skald fckk hríð til kalda: 

nær hafa æski-askar 

örvendan mik görvan. 

Konan mælti: ,,Hví lælr þú ekki binda sár þín, ef þú ert 

nokkut sárr?” Þormóðr svarar: „Þau cin hefi ek sár, at 

ekki þarf at binda”. Konan mælti: „Hverir gengu bezt 

fram með konunginum í dag?” Þormóör svarar: 

Ilaraldr var bitr at berjaz 

böðreifr með Óleifi; 

þar gekk harðra hjÖrva 

Hringr ok Dagr at þingi. 

Reðuz þeir und rauðar 

randir prúlt at standa 

(^fekk benðiðurr blakkan 

bjór) döglingar fjórir. 110 
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Konan spuröi þá enn Þormóð: ,,Hversu gekk konungrinn 

fram?” Þormóðr kvað vísu: 

Ort var Olafs hjarta: 

óð fram konungr fblóði 

rekin bilu slál) á Slikla- 

stÖðum: kvaddiz lið böðvar. 

Elþolla sá ek alla 

jálfaðs, neraa gram sjálfan 

(reyndr varð flestr í fastri 

flcindrífu) sér hlífa. 

Margir menn voro í hlöðunni þeir er mjök voro sárir, ok 

lét hált í holsárum, sem náttúra er til sáranna. Nú er 

Þormóðr haföi kveðit þessar vísur, þá kom maðr einn af 

bóndaliÖinu í hlöðuna inn; ok cr hann heyrir, at hált letr 

í sárum manna, mælti hann: ,,Ekki er þó undarligt, at 

konunginura haíi ekki vcl gengit bardaginn við bendr, svá 

þróttlaust fólk sem þetta er, sem konunginum hefir fylgt; 

því at mér þikkir svá mega at kveða, at þeir menn, sem 

bér eru inni, þoli varla úæpandi sár sín”. Þormóðr svarar: 

„Sýniz þér svá sem ekki sé þróttigir þeir menn, sem hér 

eru inni?” Hann svarar: „Svá sýniz mér víst, at hér sé 

margir menn þreklausir saman komnir”, Þormóðr mælti: 

„Svá raá vera, sá sé hér nakkvarr maðr í hlöðunni inni, 

er ekki sé þrekmikill — ok ekki mun þér sýnaz sár mitt 

mikit?” Bóndi gengr at Þormóöi ok vildi sjá sár hans, 

Enn Pormóör sveipar cyxinni lil hans ok serir hann 

miklu sári. Sá kvað við hátt ok stundi fast, Þormóðr 

niælti þá: „Þat vissa ek, at vera mundi nakkvarr sá maðr 

inni, er þreklauss mundi vera: cr þér illa saman farit — 

leitar á þrek annarra manna — því at þú ert þreklauss 

sjálfr: eru hér margir menn mjök sárir, ok stynr engi 

þeira; enn þeim er úsjálfrátt, þótt hátt láti í sárum þeira: 
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enn þú stynr ok kveinar, þó at þú hafir fengit eitt lítit 

sár”. Nú er Þormóðr mælti þetta, stóð hann við vand- 

bálkinn þann er í bygghlöðunni var. Ok er lokit var ræðu 

þeira, þá mælti konan, sú er vatnit vermdi, við Þormóð: 

„Hví ertu svá fulr, maðr, ok litlauss, sem nár? æða hví 

lætr þú ekki binda sár þín?” Þormóðr kvað vísu: 

Emka ek rauðr, en rauðum 

ræðr grann kona manni: 

járn stendr farst hit forna 

fenstigi mer benja: 

Þat veldr raer, hin mæra 

marglóðar nú tróða 

draupniss; dýrra vápna 

Dagshríðar spor svíða. 

Ok er hann hafði þetta mælt, þá dó hann standandi við 

bálkinn ok féll til jarðar dauðr. Haraldr Siguröar son 

fylldi vísu þá, er Þormóör haföi kveðit: hann lagði þelta 

við: jSvíða’ <— íiSvá mundi hann vilja kveða: ^Dagshríðar 

spor ^svíða’”. Nú lauk svá sem sagt var æfi Þormóðar 

kolbrúnarskálds; ok lýkr hér frásögn þeiri, er vér kunnum 

at segja frá Þormóöi, kappa hins helga Olafs konungs. 
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Bogladepris 1 Rbd. 16 Sk. 

Under Pressen er: 

Fósthræðra saga ved K. Gislason. (Andet Hefte.) 

Grágás.^ beserget og oversat af V. Finsen. (Andet Hefte.) 

Til Pressen forberedes: 

Grettis saga, ved G. Magnnsson. 

Hávaröar saga Isfirtings ved G. Thordarson. 

TJdsigt over Nordens gamle Literatur ved P. G. 
Thorsen. 

Elucidarhis ved K. Gislason. 

Njáls saga ved K. Gislason. 

Færóiske Kvmder ved V.Hammershaimb. (Andet Hefte.) 

Tiltrædende Medlemmer kunne erholde alle af Samfundet 
udgivne (I-XIV) Skrifter for 11 Rbd. Anmældelser om Ind- 
trædelse i Samfundet modtages saavel hos Sarafundsraadets 
Medlemmer: K. Gislason (Forbaabningsholm Nr, 3), A. F. 
Krieger (Kronprindsessegade 401 C). O. Steghensen (Bold- 
husgade 222), P. G. Thorsen (Kronprindsessegade 408) og 
ÍV. L. Westergaard (Gammclstrand 7)j som i den Gylden-- 
dalske Boglade (Klareboderne 8) og udenfor Kjobenhavn 
hos dennes Commissionærer. 
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